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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองออ  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลหนองออโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองออและนายอําเภอบานโปง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองออ  เรื่อง  การจัดการ   

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลหนองออตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองออ   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตาํบลหนองอออาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลหนองออ  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองออ  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองออ  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่ 

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองออ  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองออหรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลหนองออ   

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลหนองออ   

ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

องคการบริหารสวนตําบลหนองออจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึง่ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองออจัดไวให 

    (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

    (๓)  กําหนดวิธีการเก็บ  ขน  และการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือใหเจาของ   

หรือผูครอบครองหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะตามสภาพ 

หรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา 

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในองคการบริหารสวนตําบลหนองออ  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

    (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓)  สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคล  (ถามี)   

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

  (๕)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดมูลฝอยทั่วไปท่ีไดรับอนุญาตและมี 

การดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนหรือผูกําจัดมูลฝอย 

  (๖)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองออกําหนด 
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ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลจะตองปฏิบัติหลักเกณฑ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

     (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

        -  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก   

        -  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

        -  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

        -  ทอ  หรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

        -  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  (ถังตักน้ํา/ไมกวาด/น้ํายาฆาเชื้อโรค)   

      -  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองออประกาศกําหนด 

     (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ   

ผูปฏิบัติงาน 

     (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา   

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

     (๑.๔) กรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเองตองมีระบบบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  โดยที่ 

แหลงกําจัดนั้นจะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๒.๑) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  ดังนี้ 

      -  สถานที่ดําเนินการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งหางจากชุมชน  ศาสนสถาน   

สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกันมิใหเกิดมลพิษ 

ตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 
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      -  ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกสุขาภิบาล  เชน  ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล 

โดยการหมักยอยสลาย  (Compostingand  Digestion)  ดวยสวนประกอบ  ถังหมักยอยสลาย  ลานทรายกรอง 

จัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปาก  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  น้ํายาฆาเชื้อ   

และตองมีผูควบคุมดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมหรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

      -  ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  แหลงน้ํา   

น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

      -  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

      -  ไมเปนท่ีนารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรกหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

     (๒.๒) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๓.๑) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ   

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  ไดแก 

      -  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด   

เปนที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

      -  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพ่ือมิใหรั่ว 

ขณะปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัด 

      -  มีลักษณะหรอืสัญญาณไฟวับวาบตดิไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิด 

ความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

      -  ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน 

     (๓.๒) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

     (๔.๑) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดย 

      -  ตองกําจัดมูลฝอยในที่ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองออกําหนดใหเทานั้น 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

      -  หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยตองกําจัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 

หรือหลายวิธี  เชน  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  การเผาในเตา  การหมักทําปุยและการหมัก 

ทํากาซชีวภาพ  การจัดการแบบผสมผสาน  หรือวิธีอื่นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ซึ่งวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนและของเสียอันตราย 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเวนแตมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

     (๔.๒) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑) ผูไดรับอนุญาตดําเนินกิจการรบัทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

     -  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน   

การปฏิบัติงานประจําวัน 

     -  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือสาย 

ที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

     -  ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

     -  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

     -  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

     -  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทา 

หนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน   

การปฏิบัติงานประจําวัน 

     -  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

     -  มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๓) ผูรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

     -  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทา 

หนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน   

การปฏิบัติงานประจําวัน 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

     -  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

     -  มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

     -  ผูรับใบอนุญาตตองดาํเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภท 

ของระบบกําจัด 

     -  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

     -  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทา 

หนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน   

การปฏิบัติงานประจําวัน 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองออเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ   

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนญุาตใหตออายุใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่น 

ประกาศกําหนด   

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองออ   

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ  ไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอยขององคการบริหารสวนตาํบลหนองออ  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต 

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองออในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๑๖๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองออเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุเทพ  ภูริเอกทัต 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองออ   



 

 

บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ทา้ยข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองอ้อ 
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏกิลูและมูลฝอย พ.ศ. 2560 

ลําดบั รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม (บาท) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. 

 

อัตราคา่เกบ็และขน ขยะมูลฝอย 

1.1 ค่าเกบ็และขน ขยะมูลฝอยประจําเดือน 
(ก) สําหรับอาคารหรือบ้านเรือน 

- วันหน่ึงเกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตร 
  หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร 

(ข) สําหรับอาคารหรือบ้านเรือน ตามหมู่บ้านจัดสรร 
หรือหมู่บ้านทาํนองเดียวกัน เหมาจ่าย 

(ค) สําหรับอาคารหรือบ้านเรือนตามห้องชุด ห้องเช่า 
หรือห้องอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน เหมาจ่าย 

(ง) สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตลาด ร้านค้า 
หรือสถานประกอบการอ่ืน ๆ 
- วันหน่ึงไม่เกิน  500 ลิตร 
- วันหน่ึงเกิน  500 ลิตร แต่ไมเ่กิน 1 ลกูบาศก์เมตร 
- วันหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของแต่ละลูกบาศก์เมตร 

1.2 ค่าเกบ็และขน ขยะมูลฝอย เปน็ครั้งคราว 
(ก) ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
(ข) ครั้งหน่ึง ๆ เกิน 1 ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน  

ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 
 
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต โดยทําเปน็ธุรกจิ 
หรือโดยได้รบัประโยชนต์อบแทนด้วยการคดิคา่บรกิาร 
2.1  รับทําการเก็บและขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
2.2  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย 
2.3  ค่าออกใบแทน (กรณีต้นฉบับสูญหาย) 

 
 

 
เดือนละ 

 
หลัง/เดือนละ 

 
หลัง/เดือนละ 

 
 
 

เหมาจ่ายเดือนละ 
เหมาจ่ายเดือนละ 

 
เดือนละ 

 
ครั้งละ 

 
ลูกบาศก์เมตรละ 

 

 
ฉบับละ 
ฉบับละ 
ฉบับละ 

 
 

 
20  บาท 

 
20  บาท 

 
20  บาท 

 
 
 

500  บาท 
1,000  บาท 

 
2,000  บาท 

 
150  บาท 

 
150  บาท 

 

 
5,000  บาท 
5,000  บาท 
   200  บาท 
 
 

 



 

สม. 1 
แบบคําขอรบัใบอนญุาต 

ประกอบกิจการรบัทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจัดสิ่งปฏกิลูหรือมูลฝอย 
ตามข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองอ้อ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

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

 ข้าพเจ้า...................................................................อายุ.........ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่.....................
หมู่ที่.......ตรอก/ซอย........................ถนน........................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต........................
จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
ประเภท 
 [   ] เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกําจัดที่ ……………….……………………………………………………………….……. 
 [   ] เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่ ……………………………………………..………………….. 
 [   ] เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งกําจัดที่ …..…………………………………………………………………………………… 
 [   ] เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่ ………………………………………………………………..…. 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอ้อพร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบุ………………………………………………………………………………………..….) ทีร่ับรองถูกต้อง 
  สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 
นิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 

1).............................................................................................................................................. 
2)............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ) ……………………….………………… ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             (…….…………..………….……………….) 
 
ความเหน็ของเจ้าพนกังานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี ……………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 (    ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ ..…………………………………………………..……………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     (ลงช่ือ) ………………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
            (…………………..……………..………….) 
     ตําแหน่ง……….…………………………………. 
           วันที ่………/……………/………..…… 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
 
  (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
    (ลงช่ือ) ………………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
           (………………………………….…………) 
    ตําแหน่ง …………………………….………... 
                                                วันที่ ………/………..……/…….………



 

 
สม. 2 

 
 
 

ใบอนญุาต 
ประกอบกิจการรบัทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจัดสิ่งปฏกิลูหรือมูลฝอย 

เล่มที…่……. เลขที…่.…… ปี……….... 

  อนุญาตให…้………………………..………………………………....อายุ…..….ปี  สญัชาติ……………...……. 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี………..….หมูที…่……..…ตรอก/ซอย………….….……………..ถนน…....………….………………... 
ตําบล/แขวง………………………………………อําเภอ/เขต…………………………….…..จังหวัด…………..…………………….... 
โทรศัพท…์…………………………………..……..โทรสาร....................................................... 
  ขอ้ 1 ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   โดยใช้ช่ือสถาน
ประกอบการว่า….................................................................................. ต้ังอยู่ ณ เลขที…่…….….....หมูที่............. 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง..................................................... 
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด...................................โทรศัพท์……………………………………….……………… 
โทรสาร………………………………มีพ้ืนที่ประกอบการ............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน……………..….คน 
ทั้งน้ี  ได้เสียคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต......……………….….…บาท (…………………………………………………………………..) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่….………..…..เลขที…่………..……ลงวันที่.…..…..เดือน……………..……….….พ.ศ. …………..……. 
  ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนตําบลหนองอ้อ เรื่อง “การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕60” 
  ข้อ ๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
   ๓.๑ .............................................................................................................................. 
   ๓.๒ .............................................................................................................................. 

   ๓.๓ .............................................................................................................................. 
 

ใบอนุญาตฉบับน้ี  ใหใ้ช้ได้จนถึงวันที่ ...............เดือน.........................................พ.ศ..................... 
                 ออกให้  ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ........................... 

 
 

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

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



 

สม. 3 
แบบคําขอต่ออายุใบอนญุาต 

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

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

  ข้าพเจ้า …………………………………………….…………… อายุ ……..… ปี สัญชาติ ……..........……………. 
อยู่บ้านเลขที่ ……………หมู่ที่ …….… ตรอก/ซอย ………………… ถนน ……………………….....ตําบล …………….……………
อําเภอ ………………………….…..……จังหวัด …………..…….……………….. หมายเลขโทรศัพท์ …………..………………… 

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท …………………….………………………….……… 
ตามใบอนุญาตเล่มที ่…….……… เลขที ่………../……. ออกให้เมื่อวันที่ ..……..เดือน ..…………….…..……พ.ศ….….… 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอ้อ 

  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
  1. สําเนาบัตรประจําตัว……………………………… (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
  3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 
   3.1 …………………………………………………………………………………………… 
   3.2 …………………..………………………………………………………………………. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ) ……………………………………….…… ผู้ขอรับใบอนุญาต 
           (…………………….…………..……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
(   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต 
เพราะ ………………………………….……………………..………………. 
………………………………………………………………..….………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
(ลงช่ือ) ………………………….………เจ้าพนักงานสาธารณสุข   
      (………………………….…………………)  
ตําแหน่ง …………………………………………… 
      วันที ่….…./…………….…./…………... 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
  (ลงช่ือ) …………….…………………………………… 
           (…………………………………….………….) 
ตําแหน่ง………………………………………………………. 
         วันที ่…………/…………….……/……..…… 
 



 

 

สม. 4 

แบบคําขอใบอนญุาตทั่วไป 
 

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

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

  ข้าพเจ้า...................................................................อายุ.............ปี  สัญชาติ.............................. 

อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...........................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................................
หมายเลขโทรศัพท์................................................โทรสาร.................................................. 

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังน้ี 
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบุ………………………………………………………………………..………….) ที่รับรองถูกต้อง 

สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน

นิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
      1)............................................................................................................................................. 
      2)............................................................................................................................................. 
ขอรับรองว่า  ข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

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



 

 

คําร้องขออนญุาตลงถังขยะ/ขอรบับรกิารเกบ็ขนมูลฝอย 

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

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

1. ข้าพเจ้า...................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ........................... 

อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................โทรสาร....................................................... 

1. มีความประสงค์ 

 ขออนุญาตลงถังขยะ  จาํนวน.........................ถัง  ณ บ้านเลขที่...................หมู่ที่...............

ถนน...............................ตําบล...............................อําเภอ...................................จังหวัด.....................................

หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 

 ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยโดยข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะตาม
อัตราที่กําหนด 

2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ที่รับรองถูกต้อง 

 สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 

 แผนผังแสดงเส้นทางและจุดที่ขอให้ทาํการลงถังขยะ 

  ขอรับรองว่า  ข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)........................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 

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


