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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒   

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน   

โดยไดรับความเหน็ชอบของสภาองคการบริหารสวนตาํบลวัดขนุน  และนายอําเภอสิงหนคร  จึงตราขอบัญญัติขึ้น   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิก  ขอบังคับตําบล  เรื่องการกําจัดส่ิงปฏิกูล  และขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

บรรดาหลักเกณฑ  ขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแยงกบัขอบัญญัติ

นี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอืน่ใด  ซึ่งเปนส่ิงโสโครก 

หรือมีกล่ินเหม็น 
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“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว 

หรือที่อื่น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  เปนอํานาจหนาท่ี 

ขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  แตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

วรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 

ขอ ๖ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ   

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแต  ในที่ซึ่งองคการบริหาร 

สวนตําบลวัดขนุน  จัดไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามผูใด  นําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแต  จะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด 

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๙ หามผูใด  ทําการถาย  เท  ขนหรือ  เคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน  

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  เวนแต 

เปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 
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ขอ ๑๐ หามผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน  

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอย  ในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึมและไมมีกล่ิน

เหม็นรั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๔ หามเจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ   ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอย 

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา  โดยวิธีการ

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน   

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปน

หนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 

สิบหาวัน  หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นหรือบุคคล 

ผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  จากอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณนั้น ๆ   

ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๕  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือ  โดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะกิจการ 

รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
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ขอ ๑๗ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน 

ทองถิ่น 

ขอ ๑๘ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขกําหนดไวตามขอบญัญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ  ในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืน  คําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง  หรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา  

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  ตามแบบ  

สม.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตางๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  

กําหนด  ดังนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(๒) ทะเบียนบาน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอม  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

(๔) หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีที่เจาของกิจการ  ไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง   



หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

(๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้   

 (๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก   

 (๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ินและสัตว  

แมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด  -  เปดอยูดานบน 

 (๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

 (๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

 (๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายา  ฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕ %) 

 (๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา  เปนพาหนะขน

ถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย  ซึ่งมีขนาดท่ีเห็นได

ชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนประกาศกําหนด 

(๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

(๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล  ไปกําจัด  

ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด   

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๑๗  ตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

(๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และ 

รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน   

(๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  ใหทํา 

การดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือสายที่ใช

ดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)   



หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงาน

ขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรบัการบําบดัหรือกําจัด  ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ 

กอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ   

(๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

(๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับ  

บริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ  และ

ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายใน

กําหนดสามสิบวันกอนวันที่เริ่มการใหบริการทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชี

อัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือ 

แจงพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  สามสิบวัน  กอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๕ ผูรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๘  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตาม  ขอ  ๒๑ 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 

ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  สม.  ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 



หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๗ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 

ขอ ๒๘ เมื่อผูรับใบอนุญาต  ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๒๙ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจา

พนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต  

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.  ๔  ภายในสิบหาวันนับแต

วันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม.  ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูท่ี

ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน       

(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกดานหลังขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๓ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ  มูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๒ 



หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๓ 

(๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๓๔ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน   

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกส่ังพัก 

ใชใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  กําจัด  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกจิ  หรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร  ที่ไดออกกอนวนัใช  ขอบัญญัตนิี้

ใหคงใชไปจนกวาจะส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ ๓๗ นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประภัย  เพ็ชรสุวรรณ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัขนุน 
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              ข้าพเจ้า...........................................................อาย.ุ.................ปี    สญัชาต.ิ...................... 

อยูบ้่านเลขท่ี.........................หมูท่ี่.....................ตรอก/ซอย............................... ถนน................................  

ตําบล/แขวง ............................อําเภอ/เขต................................จงัหวดั................... 

หมายเลขโทรศพัท์................................โทรสาร........................................... 

              ด้วย............................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................   

     มีความประสงค์ ................................................................................................................ 

........................................... 

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

เอกสารหลกัฐานท่ีแนบ ดงันี ้

                          สําเนาบตัรประจําตวั  ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืนๆ ระบุ

.................................................) ท่ีรับรองถกูต้อง 

     สําเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองถกูต้อง 

 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล  พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของ 

ผู้แทนนิติบคุคล  ( ในกรณีท่ีผู้ขออนญุาตเป็นนิตบิคุคล ) 

     หนงัสือมอบอํานาจ  ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไมม่าย่ืนขออนญุาตด้วยตนเอง 

     เอกสารและหลกัฐานอ่ืน ๆ   

                            1)...................................................................................................... 

                                        2)...................................................................................................... 

                   ขอรับรองวา่ข้อความตามแบบคําขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

                                                                                               

                                                                               (ลงช่ือ).................................................ผู้ขออนญุาต 

                                                                                        (................................................)     

 

 

 



                                                                                                                                                     สม. 3 

   คาํขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน หรือกาํจัดส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย 

ตามข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลวัดขนุน  พ.ศ.  2556 
 

                                                                                                              เขียนท่ี...................................................   

                                                                           วนัท่ี...............เดือน................................พ.ศ. ................. 

                    ข้าพเจ้า...........................................................อาย.ุ...............................ปี    สญัชาต.ิ...................... 

อยูบ้่านเลขท่ี..........................หมูท่ี่..............ตรอก/ซอย............................... ถนน....................................  

ตําบล/แขวง ................................อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั..................................... 

หมายเลขโทรศพัท์...............................โทรสาร..........................................    

   มีความประสงค์ขอตอ่ใบอนญุาต........................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

เอกสารหลกัฐานท่ีแนบ ดงันี ้

                          สําเนาบตัรประจําตวั  ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืนๆ ระบุ

.................................................) ท่ีรับรองถกูต้อง 

     สําเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองถกูต้อง 

 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล  พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของ 

ผู้แทนนิติบคุคล  ( ในกรณีท่ีผู้ขออนญุาตเป็นนิตบิคุคล ) 

     หนงัสือมอบอํานาจ  ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไมม่าย่ืนขออนญุาตด้วยตนเอง 

     เอกสารและหลกัฐานอ่ืน ๆ   

                             1)...................................................................................................... 

                                        2)...................................................................................................... 

                   ขอรับรองวา่ข้อความตามแบบคําขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

                                                                                               

                                                                                (ลงช่ือ).................................................ผู้ขออนญุาต 

                                                                                           (................................................)            

 

                                                 

 

 

 



 

                                                                                                                                                     สม. 4 

คาํขอใบอนุญาตทั่วไป  

การกาํจัดส่ิงปฏกูิลและมูลฝอย 

ตามข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลวัดขนุน  พ.ศ.  2556 
 

                                                                                                            เขียนท่ี....................................................   

                                                                                วนัท่ี...............เดือน................................พ.ศ. ............. 

                                    ข้าพเจ้า...........................................................อาย.ุ.................ปี    สญัชาต.ิ................... 

อยูบ้่านเลขท่ี...................................หมูท่ี่..........ตรอก/ซอย.................................... ถนน........................................ 

ตําบล/แขวง ...............................................อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั......................................

หมายเลขโทรศพัท์...........................โทรสาร.....................................    

     มีความประสงค์................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

เอกสารหลกัฐานท่ีแนบ ดงันี ้

                          สําเนาบตัรประจําตวั  ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืนๆ ระบ ุ     

.................................................) ท่ีรับรองถกูต้อง 

     สําเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองถกูต้อง 

 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล  พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของ 

ผู้แทนนิติบคุคล  ( ในกรณีท่ีผู้ขออนญุาตเป็นนิตบิคุคล ) 

     หนงัสือมอบอํานาจ  ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไมม่าย่ืนขออนญุาตด้วยตนเอง 

     เอกสารและหลกัฐานอ่ืน ๆ   

                             1)...................................................................................................... 

                                        2)...................................................................................................... 

                   ขอรับรองวา่ข้อความตามแบบคําขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

                                                                                               

                                                                               (ลงช่ือ).................................................ผู้ขออนญุาต 

                                                                                           (................................................)  

     

 

 



 

คาํร้องขออนุญาตลงถังขยะ 
 

                                                                                                             เขียนท่ี....................................................   

                                                                               วนัท่ี...............เดือน................................พ.ศ. ............. 

               1.  ข้าพเจ้า...........................................................อาย.ุ............ปี    สญัชาต.ิ...................... 

อยูบ้่านเลขท่ี.......................หมูท่ี่..............ตรอก/ซอย.................................. ถนน......................................  

ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต................................จงัหวัด.............. 

หมายเลขโทรศพัท์...........................โทรสาร.....................................    

               2.  มีความประสงค์ 

    ขออนญุาตลงถงัขยะ  จํานวน.......................ถงั   ณ   บ้านเลขท่ี...........หมูท่ี่ ..........   

ถนน..............................ตําบล............................อําเภอ...........................จงัหวดั.............................  

หมายเลขโทรศพัท์...........................................   

    ขอรับบริการเก็บขนมลูฝอยโดยข้าพเจ้ายินดีจา่ยคา่ธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะตามอตัราท่ี

กําหนด 

    3.  พร้อมคําขอนีข้้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ มาด้วยแล้วดงันี ้

    สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ท่ีรับรองถกูต้อง 

    สําเนาทะเบียนบ้าน  ท่ีรับรองถกูต้อง 

    แผนผงัแสดงเส้นทางและจดุท่ีขอให้ทําการลงถงัขยะ 

 

                   ขอรับรองวา่ข้อความตามแบบคําขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

                                                                                               

                                                                                 (ลงช่ือ).................................................ผู้ ย่ืนคําร้อง 

                                                                                           (................................................)      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คาํขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน หรือกาํจัดส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอย 

ตามข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลวัดขนุน  พ.ศ.  2556 

                                                                                                           เขียนท่ี.................................................... 

                                                                          วนัท่ี...........เดือน................................พ.ศ. ..................... 

                ข้าพเจ้า...........................................................อาย.ุ.................ปี    สญัชาต.ิ................... 

อยูบ้่านเลขท่ี.........................หมูท่ี่.....................ตรอก/ซอย................................. ถนน................................ 

ตําบล/แขวง ............................อําเภอ/เขต................................จงัหวดั.................... 

หมายเลขโทรศพัท์................................โทรสาร........................................... 

                           ด้วย............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................  

     มีความประสงค์ ............................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

เอกสารหลกัฐานท่ีแนบ ดงันี ้

                          สําเนาบตัรประจําตวั  ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืนๆ ระบุ

.................................................) ท่ีรับรองถกูต้อง 

     สําเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองถกูต้อง 

 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล  พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของ 

ผู้แทนนิติบคุคล  ( ในกรณีท่ีผู้ขออนญุาตเป็นนิตบิคุคล ) 

     หนงัสือมอบอํานาจ  ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไมม่าย่ืนขออนญุาตด้วยตนเอง 

     เอกสารและหลกัฐานอ่ืน ๆ   

                            1)...................................................................................................... 

                                       2)...................................................................................................... 

                   ขอรับรองวา่ข้อความตามแบบคําขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

                                                                                               

                                                                               (ลงช่ือ).................................................ผู้ขออนญุาต 

                                                                                          (..............................................)     

 

 

 

 



             
                สม.2 

       
                                          ใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 

                                               เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 

เลขท่ี…………………. 

  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให  (   )  บริษัท  (   )  หางหุนสวนจํากัด………………………………………………..

สํานักงานเลขท่ี………………………………หมูท่ี……………….……ตรอก/ซอย……………………….ถนน………………………………………..

ตําบล/แขวง………………………………………..อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………………………………..

โทรศัพท………………………………….โทรสาร………………………………………………………………………………………………………………. 

1. ดําเนินกิจการ…………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. ใบอนุญาตใหใชเฉพาะผูรับใบอนุญาต เพ่ือดําเนินกิจกรรมภายในเขตพ้ืนท่ีขององคการ 

บริหารสวนตําบลวัดขนุน 

3. ผูท่ีไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

3.1 ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  เรื่อง  การกําจัด

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังขอบัญญัติและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 

3.2           

               

               

3.3          

               

               

 

                       ใบอนุญาตฉบับนี้ใชได จนถึงวันท่ี………เดือน………………………….พ.ศ. ……………………… 

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

                     

 

       ……………………………………. 

           (……………………………………………….) 

            เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 


