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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ 
เร่ือง   การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ  ว่าด้วยการเก็บ  ขน  
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔   
มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
องค์การบริหารส่วนตําบลพบพระโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ 
และนายอําเภอพบพระ  จึงตราข้อบัญญัตขิึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ  เร่ือง  การเก็บ  ขน  
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระตั้งแต่วันถัดจาก 
วนัประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ ๓ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว   
ในข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ ่งอื ่นใด   

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
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“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อื่น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ทางสาธารณะ   

เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คู  คลอง  สระน้ํา  บ่อน้ํา  นอกจากที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ
จัดไว้ให้ 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  ขุด  ขน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ในที่รองรับ  รถขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ  
เว้นแต่เป็นการกระทําของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในสถานที่ใด ๆ  เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  หรือทิ้ง  สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ  ๑๐  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล  หรือ

มูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  อย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  ขุด  ขน  เคลื่อนย้าย  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จัดให้มีขึ้น  
เว้นแต่เป็นการกระทําของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในอํานาจหน้าที่หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
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ข้อ  ๑๑  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล   
หรือมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  
ไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในประการที่อาจขัดต่อสุขลักษณะ   

ข้อ  ๑๒  ห้ามเจ้าของหรือผู้ครองครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือ 
มูลฝอย  โดยวิธีการอันอาจทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้
กระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ  ๑๓  ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  สามารถป้องกัน
แมลงและสัตว์ได้  และไม่มีกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก  ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ   

ข้อ  ๑๔  ห้ามมิให้ผู้ใดขน  นําพา  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่  
จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นร่ัวซึมออกมาภายนอก  และต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ความในวรรคหน่ึงไม่ให้ใช้กับยานพาหนะทางบกและทางน้ํา  ซึ่งได้จัดห้องสุขาที่ถูกต้อง   
ด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๕  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่าอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขน   
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ไปทําการกําจัดให้ถูกสุขลักษณะ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือ 
ไปยังเจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  
หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย  กําหนดบริเวณท่ีต้องทําการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
ไม่น้อยกว่า  ๓  แห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วันนับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  
สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้องค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น  เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้น ๆ  
โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ  ๑๖  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตพื้นที่ตําบลพบพระ  ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ 

ผู้ใดหรือนิติบุคคลใดประสงค์จะนํามูลฝอยของตน  ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพบพระหรืออยู่นอกเขตพื้นที่ตําบลพบพระ  มาให้องค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ   
ทําการกําจัดมูลฝอยของตน  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ  ไป  
ตามแบบ  สม.๔  โดยให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  เว้นแต่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินอื่นที่ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระไว้  ให้บังคับใช้ตามบันทึก
ข้อตกลงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๗  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ  
ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ
กําหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขในการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพบพระกําหนด 

ข้อ  ๑๙  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว   
ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.๒  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

แต่ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 
ความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
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และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง  หรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกิน  ๑๕  วัน  
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้ง  ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนด 
ตามวรรคหน่ึง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๐  ผู้ ได้ รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนด  ๑๕  วันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๒๑  หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะทําการแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ  ๒๒  ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือสัญญา 
กับผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการระยะเวลาในการให้บริการ
และความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ภายในกําหนด  ๓๐  วันก่อนวันที่เร่ิมการให้บริการ  ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ใน
บัญชีอัตราค่าบริการข้ันสูงตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพบพระกําหนด 

ข้อ  ๒๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๒๒ 
(๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  
ข้อบัญญัติ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ 

ข้อ  ๒๔  เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  สม.๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
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กิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต  การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้
ปฏิบัติตามข้อ  ๑๙ 

ข้อ  ๒๕  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ประกอบกิจการ  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๖  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลพบพระเท่านั้น 

ข้อ  ๒๗  เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําขอบอกเลิก 
ดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔  และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ก่อนเลิกดําเนินกิจการ 

ข้อ  ๒๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายใน  ๑๕  วันนับแต่  
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
(๓)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๔)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
ข้อ  ๒๙  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑)  ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  

และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

(๓)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
ใบแทนใบอนุญาต  ให้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ  ๓๐  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๑ 
(๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็น

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๒ 
(๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๓ 
(๔)  คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.๔ 
ข้อ  ๓๑  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .  ๒๕๓๕   

และข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ 

หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด  เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๒)  เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก   

หรือในเวลาทําการ  เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  หรือพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เก่ียวข้องจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(๓)  แนะนําให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในใบอนุญาตหรือตามข้อบัญญัตินี้  
หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๔)  ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเป็น 

(๕)  เก็บหรือนําสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ  ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด   
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ   
ตามความจําเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา  

ข้อ  ๓๒  หากผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยปฏิบัติ   
ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ .  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก 
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ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
ที่กําหนดไว้เก่ียวกับการดําเนินกิจการนั้น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการนั้นแก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าผู้ดําเนินกิจการไม่แก้ไข  หรือถ้าการดําเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือ 
มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้น
หยุดดําเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจาก
อันตรายแล้วก็ได้ 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหน่ึง  ให้กําหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้
ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคําสั่งให้หยุดดําเนินกิจการทันทีและให้ทําเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้ดําเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้ดําเนินกิจการหรือ
ผู้ดําเนินการไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดคําสั่งนั้นไว้ 
ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทํางานของผู้ดําเนินกิจการ  และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบ
คําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๓๓  ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทําใด ๆ  ที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะ 
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม  ซึ่งสมควรจะดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ 
ออกคําสั่งให้ผู้กระทําการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ   
เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควรแล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ  ๓๔  ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตน้ัน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ 
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ข้อ  ๓๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ รับ
ใบอนุญาต   
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(๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ 
(๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  และ 
การไม่ปฏิบัติ  หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือ 
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ   ๓๖   การแจ้ งของเจ้ าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ   ๒๐   ให้ทํ า เ ป็นหนั งสือแจ้ ง ให้   
ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือ 
มูลฝอยหยุดดําเนินการ  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ดําเนินกิจการหรือผู้รับใบอนุญาตทราบแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว  ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ   
หรือให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  
และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคําสั่งแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ   ๓๗  ผู้ถูกสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ   
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๘  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งตามข้อ  ๒๐  ข้อ  ๓๒  หรือมีคําสั่งในเร่ืองการไม่ออก
ใบอนุญาตตามข้อ  ๑๙  หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๒๔  หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
ตามข้อ  ๓๕  หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งตามข้อ  ๓๓  ถ้าผู้ที่ได้รับคําสั่งไม่พอใจ 
คําสั่งดังกล่าว  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายใน  ๓๐  วันนับแต่ 
วันที่ทราบคําสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง  เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาบังคับตามคําสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
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คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 
ข้อ  ๓๙  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลพบพระ 
ข้อ  ๔๐  ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อ   ๑๗  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๔๑  ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อ  ๑๘  วรรคหนึ่ งต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ ง   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๔๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก  หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง  หรือไม่ส่งเอกสาร 

หรือหลักฐานหรือขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ห รือ เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข   ห รือกรณี ตาม ข้อ   ๓๑   ต้ อ งระวาง โทษตามมาตรา   ๗๙   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๔๓  ผู้ดําเนินกิจการผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างที่มีคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุด
ดําเนินกิจการ  หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๓๒  โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัว 
อันสมควรต้องระวางโทษตามมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๔๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ  ๓๓  โดยไม่มีเหตุหรือ   
ข้อแก้ตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องระวางโทษ 
ตามมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๔๕  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องระวางโทษ   
ตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๔๖  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๒๕  หรือข้อ  ๒๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
ข้อ  ๔๗  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๑๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  

๑,๐๐๐  บาท 
ข้อ  ๔๘  ผู้ใดหรือนิติบุคคลใดฝ่าฝืนข้อ  ๑๖  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท 
ข้อ  ๔๙  หากผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  หรือข้อ  ๒๖  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  

๑,๐๐๐  บาท 
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ข้อ  ๕๐  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
ข้อ  ๕๑  หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ฝ่าฝืนข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  หรือ

ข้อ  ๑๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
ข้อ  ๕๒  หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ฝ่าฝืนข้อ  ๑๒  ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท 
ข้อ  ๕๓  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระเป็นผู ้ร ักษาการตามข้อบัญญัตินี้   

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
บุญธรรม  กิกสันเทียะ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพบพระ 
เรื่อง การเก็บ ขน และการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒. 

อัตราคาเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
๑.๑  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
       (ก)  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 
            และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป                           ลูกบาศกเมตรละ 
       (ข)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
       (ค)  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 
๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 
       (ก)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                             เดือนละ                                                                                                                                              
       (ข)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
             คาเก็บและขนทุกๆ  ๒๐  ลิตร  
             หรือเศษของแตละ  ๒๐  ลิตร                                    เดือนละ  
       (ค)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร  
             แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                                     เดือนละ 
        (ง)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  
             คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร                
            หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                     เดือนละ                                                                                                                           
๑.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว  
        (ก)  ครั้งหนึ่งๆไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                              ครั้งละ                                                                                                                                  
        (ข)  ครั้งหนึ่งๆเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  
             คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 
            หรือเศษลูกบาศกเมตร                                ลูกบาศกเมตรละ 
๑.๔  คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป                                                      ตันละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต                                                                      
๒.๑  ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
       โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  
       (ก)  รับทําการเก็บ ขนกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                    ฉบับละ                                                        
       (ข)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                             ฉบับละ                                                                                                               
๒.๒  ใบแทนใบอนุญาตใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน 
       และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 
       ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ    
       (ก)  รับทําการเก็บ ขนกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                    ฉบับละ                                                        
       (ข)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                             ฉบับละ                                                                                                               

 
 
 

๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
 

1๐ 
 
 

๔๐ 
 

8๐๐ 
 
 

1,5๐๐ 
 

๑๕๐ 
 
 

๑๕๐ 
๓๐๐ 

 
 

 
4,๐๐๐ 
4,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

หมายเหตุ  อัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวง วาดวยอัตราคาธรรมเนียม          

              การใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนๆ  พ.ศ. ๒๕๔๕  



 

สม.  ๑ 
 

คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย  

 
เขียนท่ี…………………………………………………………. 

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

  ขาพเจา.....................................................................อายุ .....................ป  สัญชาต.ิ................. 
อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................... 
ตําบล............................................อําเภอ........................................................จังหวัด..........................................
หมายเลขโทรศัพท....................................... 
 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจประเภท  

 เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดท่ี...................................................................... 
 เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี................................................. 
 เก็บ ขน ขยะมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี............................................................ 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลพบพระ    
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.......................................................................................................................  
พ้ืนท่ีประกอบการ.......................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.......................คน ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี........................    
หมูท่ี.......................ตําบล..................................อําเภอ....................................จังหวัด...........................................    
โทรศัพท.....................................  โทรสาร................................................ 
 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวยแลว  ดังนี้ 

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

     ๓.๑........................................................................................................ 
     ๓.๒........................................................................................................ 

๔........................................................................................................................ 
๕........................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

 



 

- ๒ - 
(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

                               

        (ลงชื่อ).........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(     ) เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้....................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
(     ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ...................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
(ลงชื่อ)  ............................................... เจาพนักงานสาธารณสุข 

                                                              (.............................................) 
                                                     ตําแหนง ................................................... 
                                                               ............./.................../............... 
 
 
 
 
 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(     )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(     )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

(ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                                   

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

                                                        ตําแหนง................................................... 

                                                                 ................../................/............... 

 
 



 

   สม.๒ 

 
 
 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 
 

                                                    เลมท่ี ................  เลขท่ี ........../............
  

อนุญาตให.................................................สัญชาติ..............อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี............ 
ตรอก/ซอย........................ถนน..............................ตําบล......................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท....................................โทรสาร................................ 

         ขอ ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยใชชื่อสถาน
ประกอบการวา.................................................................................................................... ..............................
อยูบานเลขท่ี......................................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย....................ถนน.....................................
ตําบล................................................อําเภอ......................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท........... .........................โทรสาร............................................................. 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ.............................................................ตารางเมตร   จํานวนคนงาน ...............................คน     
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต........................................บาท (....................................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี............./................ลงวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ.................... 

         ขอ ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพบพระ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

         ขอ ๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
         ๓.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพบพระ เรื่อง การเก็บ ขน         

และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  
         ๓.๒  ปฏิบัติตามอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข       

หรือเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลพบพระ 
 

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

ออกให   ณ      วันท่ี.................... เดือน ................................ พ.ศ.  ................    
 
    (ลงชื่อ)          เจาพนักงานทองถ่ิน 
     (..........................................) 
    ตําแหนง.............................................................. 
       
คําเตือน  ๑.  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
                 ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
   ๒.  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 



 

- ๒ - 
(ดานหลังใบอนุญาต) 

รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อ 
ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีหมดอายุ เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถ่ิน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

สม. ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมลูฝอย 

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

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

  ขาพเจา.....................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ...........................       
อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................ 
ตําบล............................................ อําเภอ...........................................................จังหวัด.....................................
หมายเลขโทรศัพท............................................ 

          ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท.............................................................  
ตามใบอนุญาตเลมท่ี...............เลขท่ี............./..............ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ..................... 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลพบพระ 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี้ 
  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   ๓.๑ ............................................................................................................................. 
   ๓.๒ ............................................................................................................................. 
   ๓.๓ ............................................................................................................................. 
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ...............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
          (………..........................................) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(   ) เห็นสมควรตออายุใบอนุญาต 
(   ) เห็นสมควรไมตออายุใบอนุญาตเพราะ.............. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 
ลงชื่อ..........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
      (...........................................) 
ตําแหนง..................................... 
วันท่ี.........../............/................. 

ความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่น 
 
(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
 
ลงชื่อ.............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
      (..............................................) 
ตําแหนง........................................... 
วันท่ี.........../............./...................... 



 

 
สม.๔ 

แบบคําขออนุญาตตาง ๆ 

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

วันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ......................... 
  ขาพเจา..........................................................................อายุ...........ป  สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี.........................ตําบล............................................อําเภอ............................... 
จังหวัด...............................................โทรศัพท........................................................ 
  ขอยื่นคําขออนุญาต 

 ขอเลิกการดําเนินกิจการ  ใบอนุญาตเลมท่ี...............เลขท่ี................/......................... 
ออกให  ณ  วันท่ี................เดอืน..........................................พ.ศ................................. 

 แกไขรายการในใบอนุญาตเลมท่ี....................เลขท่ี.................../................................. 
ออกให  ณ  วันท่ี................เดอืน..........................................พ.ศ................................. 
ขอแกไขรายการดังนี้.................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ  ท้ังนี้  ไดแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
o เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
o ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................... 
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตางๆ มาดวยแลว ดังนี้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ) 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 
 ๓.๑ ............................................................................................................... 
 ๓.๒ ............................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 
 
 
(ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคําขอ  
 (.................................................) 
       ............../............................../.................... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตตามคําขอ 

(........)  ไมอนุญาตตามคําขอ 

(ลงชื่อ)............................................................... 

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

         นายกองคการบริหารสวนตําบลพบพระ 

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


