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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียวและนายอําเภอรัตนบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตําบลน้าํเขยีวเมือ่พนกําหนดเกาสิบวนั 

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบล  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระ  หรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว 

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียวอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือสวนราชการอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ไดในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะโดยสวนรวม 

ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินรวมกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียวอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ  ๑๗  ก็ได 

ความตามขอนี้และขอ  ๑๗  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย  วาดวย

โรงงานแตใหผูดําเนินการโรงงานที่ของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ของเสียอันตรายดังกลาวแจงดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานที่อาคาร 

เคหสถาน  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอยส่ิงปฏิกูลส่ิงเปรอะเปอน  หรือมีการถายเท   

ทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลซึ่งขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๗  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  มูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

เชน  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เปนตน 
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ขอ  ๘  หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ  ๙  หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะ  หรือท่ีเก็บมิดชิด 

ไมใหส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ  ๑๐  กรณีมูลฝอยอันตรายหรือมูลฝอยติดเชื้อตองมีการปฏิบัติตามท่ีจําเปนเพ่ือใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ  ตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ  โดยไมกอใหเกิดอันตรายและการแพรของเชื้อโรค 

ตามวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ขอ  ๑๑  หามผูใดดําเนนิกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  ถาย  เคล่ือนยายหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

ในถังรับ  รถขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว 

เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน  หรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียวเวนแตไดรับอนุญาต 

จากพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๒  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถานใด ๆ  จะตองจัดใหมีท่ีเก็บรองรับ 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถานในครอบครองของตนและจะตอง 

ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ขอ  ๑๓  ที่รับรองส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอยตองมภีาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น

ออกมาขางนอกและที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได 

ขอ  ๑๔  หามเจาของหรือผูครอบรองอาคารสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อันอาจทําใหเกิดมลพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแก็ส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ

หรือกระทําตามคําแนะนําของพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๕  หากเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใดควรทําการเก็บ  ขน 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทําการกําหนดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจง

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน   

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศกําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไวในที่เปดเผย 

ในบริเวณท่ีกําหนดไมนอยกวา  ๓  แหงเปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  เจาของ 

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
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หรือผูท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร 

สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียม  เก็บ  ขน  ตามอัตรา 

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

หามผูใดเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลมูลฝอยจากอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูในเขตเก็บมูลฝอย 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศแลวตามวรรคหนึ่ง  เวนแตไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถาน  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขยะมูลฝอย 

ตามวรรคหนึ่งตองเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  มูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นหรือวิธีอื่นใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๖ อาคารช่ัวคราวสําหรับคนงานกอสรางตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยและให 

ผูจัดสรางอาคาร  เจาของหรือผูครอบครองอาคารดังกลาวตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะเกี่ยวกับการเก็บ   

ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  ดังนี้ 

  (๑) ผูจัดสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

   (๑.๑)  ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑.๒)  ตองจัดใหมีถังขยะที่ไมรั่วซึมและมีฝาปดมิดชิดสามารถปองกันสัตว 

พาหะนําโรคไดทุกครอบครัว 

   (๑.๓)  ตองจัดใหมีระบบระบายน้ําทิ้งจากครัวเรือนลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ 

หรือบอซึม 

  (๒) ใหผูครอบครองอาคาร  คนงานกอสราง  หรือผูอาศัยอยูในอาคารปฏิบัติ  ดังนี้ 

   (๒.๑)  ตองรักษาความสะอาดสวม  และหามถายอุจจาระนอกสวม 

   (๒.๒)  กรณีสวมแตก  ชํารุด  หรือเต็ม  จนอาจเปนเหตุใหเกิดการแพรกระจาย

ของส่ิงปฏิกูลตองดําเนินการซอมแซม  หรือดูดสวม 

   (๒.๓)  ตองเก็บกวาดขยะมูลฝอยลงถังขยะ  โดยเฉพาะขยะเปยกตองเก็บในถังขยะ

ที่มีฝาปดหรืออาจเก็บในถุงพลาสติก 
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ขอ ๑๗ หามผูใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะดําเนนิการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยโดยทําธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการจากประชาชน  ใหย่ืนคําขอรับในอนุญาตการเก็บ   

ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (แบบ  สม. ๑)  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน   

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๓) สําเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติบุคคลพรอมผูมีอํานาจลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองและประทับตรานิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล)  จํานวน  ๑  ฉบับ   

  (๔) หนังสือมอบอํานาจ  กรณีเจาของไมมาดําเนินการดวยตนเองพรอมปดอากรแสตมป  

๑๐  บาท  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๕) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียวกําหนด 

ขอ ๑๙ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและอนุญาตการออกใบอนุญาต  การตอใบอนุญาตการออก 

ใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียวกําหนด 

ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  หรือคําขอตอใบอนุญาตตามขอ  ๒๔   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําของดังกลาว 

ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูอนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจง 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันท่ีไดรับคําขอแตหากปรากฏวา 

คําขอถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวก็ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

การรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามแบบ  (สม. ๒) 



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรอืมหีนงัสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมเหตุผลใหผูขออนุญาต

ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

กรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน   

โดยมีหนังสือแจงการขยายและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ใหผูไดรับอนุญาตมารับใบอนุญาตพรอมกับรับชาํระคาธรรมเนยีมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้

ภายในกําหนด  ๑๕  วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นนัดหมายหากมิไดดาํเนนิการภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไมมเีหตผุลอันสมควรจะถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๒๒ ผูใดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  โดยทําธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ   

วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑) กิจการเก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) รถถายส่ิงปฏิกูลตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบกและมีลักษณะ  

ดังนี้   

    (๑.๑.๑)  สวนของรถที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิด  มีฝาปด  สามารถ 

ปองกันกล่ินสัตวและแมลงนําโรคได  และมีฝาปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๒)  วัสดุอุปกรณท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  เชน  ทอ  สายยาง  สายดูด   

ตองอยูในสภาพที่ใชงานไดไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูล 

ที่ใชการไดดีและมองเห็นระดับไดไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

    (๑.๑.๕)  ตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถโดยใชตัวอักษร 

ขนาดที่เห็นไดชัดเจน  ดังนี้ 
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รถขนถายส่ิงปฏิกูล  ปริมาตร  บรรจุ............ลูกบาศกเมตร 

ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว 

ใบอนุญาตเลขท่ี  ....................../........................ 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  หมายเลขโทรศัพท 

     (๑.๒) กรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเองตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีถูกตองตามหลัก 

สุขาภิบาลไมกอใหเกิดรําคาญและมลพิษตอสภาพแวดลอม 

     (๑.๓) ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางขณะปฏิบัติงาน 

ดูดส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๔) หลังดูดส่ิงปฏิกูลแลวใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

    (๑.๔.๑)  ทําความสะอาดทอ  สายดูด  หรืออุปกรณอื่นที่สัมผัสกับส่ิงปฏิกูล

ใหสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล 

      (๑.๔.๒)  กรณีมีส่ิงปฏิกูล  รั่ว  ซึม  ตกเรี่ยราด  ใหรับดําเนินการทําความสะอาด   

และฆาเชื้อโรคดวยยาฆาเชื้อที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและอนามัย 

   (๑.๕) ทําความสะอาดรถ  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทา  และอุปกรณท่ีใช 

ทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 

   (๑.๖) ตองมีการตรวจสุขภาพของพนักงานผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   

ทั้งนี้  เพ่ือเปนการคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๗) สถานท่ีดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน   

สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกันมิใหเกิดมลพิษ 

ตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

  (๒) กิจการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๒.๑)  รถเก็บ  ขนมูลฝอยทุกคัน  ตองไดรับการออกแบบ  ประกอบ  และสราง

ใหมีลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  สามารถปองกันการปลิว   

ตกหลนของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บ  และขนยายมูลฝอยไปยัง 

สถานที่จํากัด 



 หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๒)  รถเก็บ  ขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความติดไวดานขางและดานหลังรถ 

ตามขนาดรูปลักษณะและส่ิงที่องคการบริการสวนตําบลน้ําเขียวเห็นสมควรดวยอักษรขนาดที่เห็นไดจัดเจน  ดังนี้ 
 

รถขนถายส่ิงปฏิกูล  ปริมาตร  บรรจุ............ลูกบาศกเมตร 

ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว 

ใบอนุญาตเลขท่ี  ....................../........................ 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  หมายเลขโทรศัพท 
 

   (๒.๓) ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บ  ขนมูลฝอยตลอดจน 

วัสดุอุปกรณในการเก็บมูลฝอยอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

   (๒.๔) ผูรับจางตองจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผูสัญจรทางเทา  ริมทาง

ในเขตพ้ืนที่ใหบริการตามรูปแบบ  ชนิด  ขนาด  และตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียวกําหนด 

   (๒.๕)  ผูรับจางจะตองทําการเก็บ  ขนมูลฝอยท่ีจัดเก็บแลว  ไปกําจัดยังสถานที่

แจงไวตามคําขออนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 

   (๒.๖)  สถานที่ประกอบการตองมีที่ตั้งทําการถาวรที่เจาหนาท่ีสามารถติดตอ 

ไดสะดวกตลอดเวลาทํางานปกติ  มีโทรศัพทใหประชาชนสามารถโทรศัพทติดตอหรือรองเรียนได 

   (๒.๗)  ผูรับจางตองจัดใหมีสถานท่ีหรืออาคารจอดรถเก็บ  ขนมูลฝอยทุกคัน

รักษาใหสถานที่ดังกลาวอยูในสภาพท่ีดี  และถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๘)  ผูรับจางตองทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  ตลอดจนอุปกรณที่เกี่ยวของ

อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากออกปฏิบัตงิานเก็บ  ขนมูลฝอย  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรบั

การบําบัดที่ถูกสุขาภิบาล 

   (๒.๙)  ในระหวางการปฏิบัติงานผูรับจางตองควบคุมดูแลมิใหมีการเก็บ  ขนมูลฝอย 

ในลักษณะที่ไมปลอดภัยตอการทํางานหรือกอใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น 

   (๒.๑๐)  กรณีการจัดกิจกรรมพิเศษเปนตนวางานประเพณี  งานเทศกาล  งานนักขัตฤกษตาง ๆ    

หรืองานอื่น ๆ  ที่จัดโดยสวนราชการหรือเอกชน  องคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียวจะตองแจงใหผูรับจาง 

ทราบลวงหนาเปนกรณีพิเศษโดยผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 
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   (๒.๑๑)  ตองมีการตรวจสุขภาพของพนักงานผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   

ทั้งนี้  เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

  (๓) กิจการกําจัดมูลฝอย 

ผูที่ดําเนินการรับกําจัดมลูฝอยตองปฏิบัติตามประกาศขอบัญญัตขิององคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว   

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขมูลฝอยอันตราย

และมูลฝอยติดเชื้อตองปฏิบัติการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  โดยไมกอใหเกิดอันตรายและการแพรเชื้อโรค 

ตามวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ป  นับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะตอใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบคําขอตอใบอนุญาต  (สม. ๓)  กอนใบอนุญาตหมดอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมแลว  

ใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตไมเกิน 

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอใบอนุญาตครั้งแรก

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาํเนินกิจการนั้นถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหหยุดการดําเนินกิจการไดจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับครบจนจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลน้ําเขียว 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกดําเนินการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  (สม. ๔) 



 หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  (สม. ๔) 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี 

ไดรับทราบถึงความสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  พรอมเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายแสดงตอเจาพนักงานสวนทองถิ่น   

จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปนบุคคลธรรมดา  หรือสําเนาหนังสือ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล)  ของผูไดรับใบอนุญาต  จํานวน  ๑  ฉบับ 

ขอ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใหแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานสวนทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับระยะเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิม 

  (๓) บันทึกดานหลังใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบการตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยโดยทําธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวนคาบริการใหใชแบบ  สม. ๑ 



 หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒ 

  (๓) คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยคาบริการใหใชแบบ  สม. ๓ 

  (๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามรพะราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เปนสมควรแตตองไมเกิน   

๑๕  วัน 

ขอ ๓๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับในอนุญาตไมยอมรับทราบคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ทําการงานของผูไดรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลว  ตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันที่ปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจกาจที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนด  ๑  ป  นับแตวันที่ถูกเพิกถอนในอนุญาต 



 หนา   ๘๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีไดออก 

กอนวันบังคับใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชตอไปจนส้ินวันหมออายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ ๓๙ ผูใดฝาฝนหรอืไมปฏิบัตติามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สัญชัย  สมลวน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลน้ําเขียว   



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเขียว 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
.......................... 

 

 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ ประเภท 
อัตราคา่ธรรมเนียม

(บาท) 
๑ อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

  ๑.๑  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ครั้งหน่ึง ๆ   
หรือลูกบาศก์เมตรแรกและของลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป 
  ๑.๒  เศษไม่เกินคร่ึงหน่ึงลูกบาศก์เมตร  เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  
ให้คิดเท่ากับ  ๑  ลกูบาศก์เมตร 
   ๑.๓  ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป 

๑.๓.๑  ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปประจําเดือน 
ก.  วันหน่ึงไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 
ข.  วันหน่ึงเกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 

     ๑.๓.๒.  คา่เก็บและขนมลูฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว  ครั้งหน่ึงไม่เกิน  
๕๐๐  ลิตร  ครั้งละ 

 

 
 

๑๐๐ 
 

๗๐ 
 
 

๔๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑๕๐ 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย   
๒.๑  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล  หรือมลูฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ 

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
๒.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ 

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 



สม. ๑ 
คําขอรบัใบอนุญาต                                                                         

                                                                     เขียนที่..................................................................... 
                                                                   วันที่..............เดือน...........................พ.ศ..............         

       ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ..............ปี  เช้ือชาติ................................... 
สัญชาติ......................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.......................ถนน............................... 
ตําบล ............................... อําเภอ .............................. จังหวัด  .......................โทรศัพท์..................................... 
 ขอย่ืนคําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการ 

(  ) สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารประเภท............................................................................ 
               โดยมีพ้ืนที่........................................ตารางเมตร 
          (  ) กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย.........................................(เป็นประจํา/เป็นคร้ังคราว/ตามวันนัด) 
          (  ) กิจการที่มีการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจําหน่ายสินค้าประเภท.................................... 
               ....................................ณ บริเวณ......................................โดยวิธีการ............................................... 
          (  ) กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท……….………… 
               ....................................ณ บริเวณ.....................................โดยวิธีการ................................................ 
             เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมแีหล่งกําจัดที่.............................................................. 
                      เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.......................................... 
                      เก็บขนขยะมูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจดัที่............................................................. 
                      เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่............................................ 

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าเขียว พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน 
และเอกสารมาด้วย  ดังน้ี 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ        
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 
(๓.๑)  ........................................................................................................................................ 
(๓.๒)  ........................................................................................................................................ 
(๓.๓)  ......................................................................................................................................... 
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                                   แผนผงัแสดงท่ีตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 



                                      
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                     (ลงช่ือ)…………………..………..……………………….ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                              (………………………….……..………………….) 
 
                        ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ 
             (  ) เห็นสมควรอนญุาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี
............................................................................................................................................................................... 
.................................................................................. 
             (  ) เห็นสมควรไมอ่นุญาต  เพราะ 
............................................................................................................................................................................... 
..................................................................................... 
 
                                        (ลงช่ือ)……………………………………..……….เจ้าพนักงานสาธารณสุข                                   
                                                (………………………………..…………….) 
                                       ตําแหน่ง............................................................. 
                                                  วันที่.........../............/........... 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                        (ลงช่ือ)………………………………………………….เจ้าพนักงานท้องถิ่น                                     
                                                (………………………………………………….) 
                                      ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าเขียว 
                                                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                    วันที่.........../............/........... 
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สม. ๓ 

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  เขียนที่................................................................. 
 วันที่...............เดือน..................................พ.ศ................... 
 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ........................ 
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่.................ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ............................................จังหวัด......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................โทรสาร............................................................. 
มีความประสงค์........................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน  ดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัว.................................ประชาชน /ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ / 
  อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................พร้อมรับรองถูกต้อง 
  สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้แทน 
  นิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ 
  ๑) .................................................................................................................................... 
  ๒) .................................................................................................................................... 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                      (ลงช่ือ)..................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                                                       (..................................................) 



 

สม. ๔ 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

เขียนที่................................................... 

วันที่...............เดือน..........................................พ.ศ......................... 
   ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ.............................. 
สัญชาติ..............................อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่.........................ตําบล............................................... 
อําเภอ..............................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์..................................................... 
   ขอย่ืนคําขออนุญาต 

 ขอเลิกการดําเนินกิจการ  ใบอนุญาตเล่มที่.............เลขที่................../.............................. 
ออกให้  ณ  วันที่................เดือน.........................................พ.ศ....................................... 

 แก้ไขรายการในใบอนุญาตเลม่ที่.................เลขที่...................../....................................... 
ออกให้  ณ  วันที่................เดือน.........................................พ.ศ....................................... 
ขอแก้ไขรายการ  ดังน้ี....................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….……………. 

 ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีที่ใบอนญุาตสูญหาย  ถกูทําลาย  หรือชํารุด 
ในสาระสําคญั  ทั้งน้ี  ได้แนบเอกสารหลักฐาน  ดังน้ี 
o เอกสารการแจง้ความต่อสถานีตํารวจ  กรณกีารสูญหายหรอืถูกทําลาย 
o ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 
 
(ลงช่ือ)......................................................ผู้ขออนุญาต  
 (.................................................) 
       ............../............................../.................... 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(........)  อนุญาตตามคําร้องขอ 
(.......)  ไม่อนุญาตตามคําร้องขอ 
(ลงช่ือ)........................................................... 
          (...........................................................) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าเขียว 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. .............. 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
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