
หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชายนา 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลชายนา  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลชายนา  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลชายนาและนายอําเภอเสนา  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชายนา  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลชายนาเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลชายนาแลว 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “มูลฝอยที่ เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยที่ เปนพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหม 

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหม  ไดแก  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  และวัสดุอื่น ๆ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไมใช

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีปริมาณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาขายใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนาย

สินคาประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว   

หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่น ๆ  ดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึง

บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา  หรือเปนครั้งคราว  

หรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลชายนา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลชายนา  

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลชายนา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลชายนาอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลชายนา  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการแทน

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลชายนา  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด 



หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยกัน 

บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดของเสีย

อันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลชายนา  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลชายนามอบใหบคุคลอืน่ดาํเนนิการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลชายนาตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหาร 

สวนตําบลชายนาจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลชายนา  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  หรือสถานที่

สาธารณะอ่ืนใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  บึง  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแต 

ที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดไวโดยเฉพาะ 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓) หามมิ ให ผู ใดปลอยปละละเลยใหมี ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีดินของตน   

หรือของบุคคลอื่นในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ 

  (๔) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนที่ส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  หรือเรือขน  

สถานท่ีถายเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลชายนา  เวนแตจะเปนการกระทํา 

ของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลชายนา  ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่องคการบริหารสวนตาํบลชายนา

ไดมอบหมาย 



หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕) หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือเก็บ

มิดชิดมิใหรั่วไหล  หรือมีกล่ินเหม็นออกมาขางนอก 

  (๖) หามมิใหผูใดถายเท  หรือระบายส่ิงปฏิกูลจากอาคารหรือยานพาหนะในที่ 

หรือทางสาธารณะหรือทางระบายน้ําสาธารณะ 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสมหมักหมมจํานวนมากจน

กอใหเกิดเหตุราํคาญเหน็ไดจากท่ีสาธารณะจะตองจัดเกบ็  ขน  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายในเวลาท่ีกําหนด  เมื่อพนกําหนดเวลาแลวผูครอบครองสถานที่หรืออาคาร

จะตองใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลชายนา  ทําการเก็บขนจากสถานท่ีดังกลาว 

ซึ่งตนครอบครองและตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือจํากัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลชายนา

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล 

  (๔) หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี/กรณีมอบอํานาจ) 

  (๕) หนังสือยินยอมใหใชสถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  (ถามี) 

  (๖) เอกสารอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลชายนากําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๖  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  ก. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคณุสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๐ 

   (๒) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 



หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๒.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

     (๒.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

     (๒.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

     (๒.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

     (๒.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

     (๒.๖) รถขนถายส่ิงปฏิกูลตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ   

โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

   (๓) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

   (๔) กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๕) กรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเองตองมีระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  โดยที่แหลงกําจัดนั้น

จะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

  ข. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

     (๒.๑) ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

     (๒.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

รถขนถายส่ิงปฏิกูล 
ปริมาตรบรรจุ……………………….ลูกบาศกเมตร 

ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลชายนา 
ใบอนุญาตเลขท่ี…………./……………………. 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท 



หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๒.๓) ไมเปนท่ีนารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรกหรือกอใหเกิด

เหตุรําคาญ 

  ค. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

     (๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะ

ปกปดเปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

     (๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพ่ือมิให

รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

     (๑.๓) มี สัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะ 

ชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

     (๑.๔) รถเก็บขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน   

ระดับที่ขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

     (๑.๕) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ

โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

     (๑.๖) สีของรถเก็บขนมูลฝอยตองกําหนดใหมีสีตางจากรถเก็บขนมูลฝอย

ขององคการบริหารสวนตําบลชายนา 

     (๑.๗) กรณีไมมี ระบบกํา จัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน   

(ใบนําสงมูลฝอย)  วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

     (๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลชายนา 

ใบอนุญาตเลขท่ี ……………/……………………. 
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท 



หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๒.๒) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัติงานในขณะทําหนาท่ีเกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 

  ง. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย 

   (๑) สถานท่ีดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   (๒) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบเตาเผา  

(Incinerater)  หรือระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land - fill)  หรือระบบหมักเปนปุย  (Decompose)   

ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชน

ขางเคียงรวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญดวย  โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสุขและหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๓) ตองมี ผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานสุขาภิบาล  

ส่ิงแวดลอมหรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

   (๔) ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสนถึงแขง  

อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํ า   ไมกวาด  พล่ัว  น้ํ ายาดับก ล่ิน  น้ํ ายาฆา เชื้ อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน 



หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (ก) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล 

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 

   (๓) ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงลงสูสาธารณะ 

   (๔) กรณีที่มี ส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อ   

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (ข) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑) ดําเนินงานระบบกาํจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๒) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (ค) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยางและรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 



หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้งหลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือจํากัดดวย

วิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ 

   (๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

   (๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (ง) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๒) ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน

ประจําวัน 

   (๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา

สละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชายนาเทานั้น 

ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม. ๓  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

๒  ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลชายนา 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมแสดงหลักฐาน  ดังนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหาย  หรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๒ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนญุาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 



หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ ผูถูกส่ังพักใบอนุญาตจะรอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด  ๑  ปนับแตวันที่ถูกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลชายนา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญัตนิี้มคีวามผิดตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๙ ภายหลังขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชแลวหากมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหบังคับใชตามกฎกระทรวงนั้น 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลชายนารกัษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุเมธ  ศรีอักขรินทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลชายนา 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชายนา 

  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม (บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ประจําเดือน 
ก. คาเก็บและขนมูลฝอย ประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
- วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐   ลิตร                                       เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน     ๒๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๔๐   ลิตร          เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน     ๔๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๖๐   ลิตร          เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน     ๖๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๘๐   ลิตร          เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน     ๘๐   ลิตร   แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร          เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน    ๑๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร          เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน    ๒๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร          เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน    ๓๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร          เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน    ๔๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร          เดือนละ 
     ข.  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
-  วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร (๑,๐๐๐ ลิตร)              เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ทุก ๑ ลูกบาศกเมตร หรือ  
เศษของลูกบาศกเมตร (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรคิดเปนครึ่งหนวย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรคิดเปนหนึ่งหนวย)                   หนวยละ                                         
     ค.  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ  
- มีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                                     ครั้งละ 
- มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร       ครั้งละ 
- มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คิดเปนหนวย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร  
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรคิดเปนครึ่งหนวย  
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรคิดเปนหนึ่งหนวย)                  หนวยละ                                           
 

 
 
 

๖๕ 
๑๓๐ 
๑๙๕ 
๒๖๐ 
๓๒๕ 
๖๕๐ 
๙๗๕ 

๑,๓๐๐ 
๑,๖๒๕ 

 
 

๓,๒๕๐ 
 
 

๓,๒๕๐ 
 

๑๒๕ 
๒๔๕ 

 
 

๒๔๕ 

๒ อัตราคาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
     ก.  เศษของลูกบาศกเมตรแรก หรือลูกบาศกเมตรแรกและ 
ลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป                                           ลูกบาศกเมตรละ 
     ข.  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร                           ลูกบาศกเมตรละ  
 

 
 

๖๐๐ 
๓๐๐ 

 

    



-๒- 
 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม (บาท) 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการการรับทําการ 
เก็บขน รับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ก. รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับ 
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                      ฉบับละ   
     ข.  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับ 
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                      ฉบับละ   
     ค.  คาออกใบแทน  
(กรณีตนฉบับสูญหายหรือถูกทําลาย)                          ฉบับละ 
     

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๗,๕๐๐ 
 

๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สม. ๑  

 

 

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

         

เขียนท่ี……………………..………………………………………… 

วันท่ี……………..เดือน………………………………………พ.ศ……………….. 

     ขาพเจา………………….............…………...................................……อายุ………...……ป สัญชาติ…..…............. 

อยูบานเลขท่ี……………....……..…หมูท่ี………………ตําบล……………………..................อําเภอ……..……………………….

จังหวัด……………….……………………….……..หมายเลขโทรศัพท………………………………………… 

    ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

    (     ) ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือ 

 โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

    (     ) ประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชน 

   ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

    พรอมท้ังแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

     ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

     ๒) สําเนาทะเบียนบาน 

     ๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  ๔) หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย (ถามี/กรณีมอบอํานาจ) 

  ๕) หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (ถามี) 

  ๖) อ่ืน ๆ ……………………………………………….………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………..…………… 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………ผูขอรับใบอนุญาต 

     (…………………………………………….) 

 



(หนาหลัง) 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ โดยสังเขป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สม. ๒ 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

  อนุญาตให…………………………………..………………………………..อายุ……..…ป สัญชาติ………....….…… 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี………………………………………..……………..อยูบานเลขท่ี…………..……………หมูท่ี…………

ตรอก/ซอย……………………………………ถนน………………………….ตําบล……………………………อําเภอ…………………………

จังหวัด…………………………………โทรศัพท……………………………ดําเนินกิจการคามีชื่อ…………………………………………... 

ทะเบียนการคาเลขท่ี………………………………………………………….….ซ่ึงตั้งอยู ณ  เลขท่ี………………………หมูท่ี…………. 

ตําบล……………………………อําเภอ……….…………………จังหวดั…………………………………โทรศัพท…………………………… 

๑. รับทําการ  

(    )  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ 

        หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

(    )  ประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

        ผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลชายนา 

  ๒.  ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด……………………………………………………………………………….. 

  ๓.  คาธรรมเนียม…………….…………บาท/ป ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………….….เลขท่ี………..……… 

     ลงวันท่ี………………………….…….………… 

๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลชายนา 

๕.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

     (๕.๑)……………………………………………………………………………………………………………………… 

     (๕.๒)………………………………………………………………………………………………………………………… 

     (๕.๓)……………………………………………………………………………………………………………………….. 
   

       ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี……………เดือน……………….…………..พ.ศ………..………… 
 

       ออกให ณ วันท่ี……………เดือน…………………..………..พ.ศ………………….. 

 

 

       (ลงชื่อ)……………………………………………. 

                      (……………………….……..…………….) 

                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลชายนา 



                   (ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุ 
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 
ลงชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

คําเตือน  (๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ  ท่ีทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

   (๒) ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

   (๓) การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  แบบ สม. ๓ 

         

 

 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

                       วันท่ี……………เดือน………………..……………พ.ศ………………………. 

      ขาพเจา………………………………………………………………………อายุ……………ป สัญชาติ……................ 

อยูบานเลขท่ี………………หมูท่ี…..……ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………ตําบล……….................... 

อําเภอ…………………………………….จังหวัด…………………………….……………..โทรศัพท.……..……….…………………………… 

  ขอยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตใหรับทําการ   (    )  เก็บ ขน    (    )  กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

๑. ไดรับใบอนุญาตตามใบอนุญาต เลมท่ี………………..เลขท่ี….…….……..    เม่ือวันท่ี………..…….. 

เดือน…………………………………พ.ศ………………..  คาธรรมเนียมปละ………………..………….บาท  

ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี……………..เดือน………….……………………พ.ศ……………..…….. 

  ๒.  พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน……………………….บาท มาดวยแลว 

  ๓.  ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชายนา เรื่อง การกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลชายนากําหนดทุกประการ 

   

 

 

       ลงชื่อ……………………….…………………..ผูขอตออายุใบอนุญาต 

            (……………………………………………)  

 

 

 

 

 



                     แบบ สม. ๔ 

         

 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

เลขท่ีรับ………………/…………………… 

           เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลชายนา 

                       วันท่ี……………เดือน………………..……………พ.ศ………………………. 

      ขาพเจา………………………………………………………………………อายุ……………ป สัญชาติ……................ 

อยูบานเลขท่ี………………หมูท่ี…..……ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………ตําบล……….................... 

อําเภอ…………………………………….จังหวัด…………………………….……………..โทรศัพท.……..……….…………………………… 

  โดยใชชื่อกิจการวา…………………………………………………….………….จํานวนคนงาน…….…………..คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี…………….หมูท่ี………ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………ตําบล……….................... 

อําเภอ…………………………………….จังหวัด…………………………….……………..โทรศัพท.……..……….……………………………

   

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลชายนา  ดวยขาพเจามีความประสงค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

       ลงชื่อ………………………….…………………..ผูยื่นคําขออนุญาต 

            (………………………………………………)  

 



แบบแสดงความจํานงขอใชบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
โดยองคการบริหารสวนตําบลชายนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลชายนา 

                                          วันท่ี …………..เดือน………………………..พ.ศ………………… 
  ขาพเจา……………………………………………………….………………อายุ…………………ป ท่ีอยูเลขท่ี……….…..……… 
หมูท่ี………ถนน………………………ตําบล………………………อําเภอ………………………จังหวัด…….………………………………..
หมายเลขโทรศัพท…………………………………..สถานท่ีใกลเคียง…………………………………………………………………………. 
    ขอแสดงความจํานง ใหองคการบริหารสวนตําบลชายนา ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย สําหรับบานพักอาศัย 
บานเลขท่ี…………………….......……………หมูท่ี…………………..ตําบลชายนา  โดยยินดีจายคาธรรมเนียมการเก็บ ขน  
ขยะมูลฝอย อัตราตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลชายนา ดังนี้ 
      (       ) รายเดือน      เปนจํานวนเงิน…………………………………………บาท ตอเดือน 
      (       ) ราย ๖ เดือน  เปนจํานวนเงิน…………………………………………บาท ตอ ๖ เดือน 
       (       ) รายป   เปนจํานวนเงิน…………………………………………บาท ตอ ๑ ป 
      (       ) อ่ืน ๆ  ระบุจํานวน……………………………………………… 
 
  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 
      (๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ) 
      (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
         (๓) สําเนารับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีเปนหางราน/บริษัทฯลฯ) (ถามี) 
      (๔) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ คือ……………………………………………………………………………………… 
  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้ เปนความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)………………………………………………………..ผูยื่น 
            (…………………………………….…………………) 
ความเห็นของเจาหนาท่ี 
 
(        )  เห็นควรใหบริการแกผูยื่นความจํานง  โดยเก็บอัตราคาธรรมเนียม ตามขอบัญญัติองคการบริหาร 
           สวนตําบลชายนา เรือ่ง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(        )  อ่ืน ๆ…………………………….……………………………………………………………………………..…………………… 
 
 
    (ลงชื่อ)…………………………………………………………… 
     (……………………………………………………………………) 
             ตําแหนง…………………………………………………………. 
 
 
วันท่ีรับ……………………/…………………../…………………. วันท่ีเริ่มดําเนินการ………………/…………………/……………… 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชายนา
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๖๐
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