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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานบอ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานบอและนายอําเภอเมืองสมุทรสาคร   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย  

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคาร  หรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใช

เปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยในองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบานบออาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลบานบออาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย 

โรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด

ของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานบอมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลบานบอมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลบานบอ  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลบานบอจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบานบอ  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานบอจัดไวให   

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีการรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓)  หามมิใหผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางอันเปนของเอกชน  ทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่น 

  (๔)  หามมิใหผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  

เรือขน  หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  เวนแตจะเปนการกระทําของ

เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบานบอในการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  (๕)  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสม 

จนกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน  
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และกําจัด  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือท่ีดินเปลานั้น

ยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  

ทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาว  และผูครอบครอง

อาคาร  สถานที่หรือท่ีดินวางเปลานั้น  ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

  (๖)  หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม  ทิ้งกากอุตสาหกรรมและของเสีย 

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

  (๗) ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  สามารถบรรจุมูลฝอยได 

ไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยท่ัวไปเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานท่ีสะดวกตอการเก็บรวบรวม  

ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๒)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดงาย  มีลักษณะ 

ปดมิดชิดสามารถปองกันสัตว  และแมลงพาหะนําโรค  และมีการระบายอากาศดี 

   (๓)  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคาร 

ที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๔)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

   (๕)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปมีขอความ 

ท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ   

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 
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เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาต 

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๔)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดมูลฝอยทั่วไปท่ีไดรับใบอนุญาต 

และมีการดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 

  (๕)  เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บ  ขน  มูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน

การดําเนินงานความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

  (๖)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานบอประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน

กล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (  เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนบานบอประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

    (๒.๒.๑)  ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

    (๒.๒.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตว

พาหะนําโรค 

    (๒.๒.๓)  ไมเปนที่นารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรกหรือกอใหเกิด

เหตุรําคาญ 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอย  ตองมีลักษณะ 

    (๓.๑.๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะ

ปกปดเปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

    (๓.๑.๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย 

เพ่ือมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

    (๓.๑.๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะ

ชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

    (๓.๑.๔)  ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน 

ระดับท่ีขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

   (๓.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

    (๓.๒.๑)  ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

    (๓.๒.๒)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัติงาน  ในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน  ตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดดูส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๒.๒)  ขณะปฏิบัติงาน  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๓) ผูไดรับอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑)  ขณะทําการเก็บขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนัง  ยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ิน  การปฏิบัติงานประจําวัน 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ 

   (๓.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

   (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย   

   (๔.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๔.๒)  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 

ประจําวัน 

   (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔.๔)  ใหนําความในขอ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานบอเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  

ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบานบอ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๒  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกเฉยใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกเฉย

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกเฉยใบอนุญาต 

ขอ  ๒๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานบอหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

องคการบริหารสวนตําบลบานบอในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานบอเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมภพ  เกลียวสีนาค 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลบานบอ 

ปฏิบัตหินาทีน่ายกองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 

ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบ่อ 
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ลําดับที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ
๑ 
 
 
 
 
 
๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อัตราคา่เก็บขนอุจาระหรือสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย
ค่าเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ  
๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก  ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป 
  (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดเท่ากับ ๑ ลกูบาศก์เมตร) 
 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย   
       วันหน่ึงไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
       -  วันหน่ึงไม่เกิน   ๒๐   ลิตร     เดือนละ 
       -  วันหน่ึงเกิน  ๒๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐ ลิตร  เดือนละ 

   -  วันหน่ึงเกิน  ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ลิตร  เดือนละ 
   -  วันหน่ึงเกิน  ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ลิตร  เดือนละ 
   -  วันหน่ึงเกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ 
   -  วันหน่ึงเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
   -  วันหน่ึงเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐ ลิตร  เดือนละ 
   -  วันหน่ึงเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 
   -  วันหน่ึงเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 

๒.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย 
       วันหน่ึงเกิน  ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป 

   -  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร   เดือนละ              
   -  วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร   
       หรือเศษลูกบาศก์เมตร    เดือนละ  

๒.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราวครั้งหน่ึง ๆ 
        -  ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ  
       -   เกิน   ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร 
           หรือเศษลูกบาศก์เมตร           ลกูบาศก์เมตรละ  
      -  เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเทา่กับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร  

 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 
 
 

๔๐ 
๖๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 
๙๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 

 
 
 



 
-๒- 

 
ลําดับที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

๓ 
 
 

 

อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
๓.๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ 
 ตอบแทนอ่ืนด้วยการคิดค่าบริการ ๑ ปี 

   (ก)  รับทําการเก็บขยะขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ        
   (ข)  รับทําการกําจัดหรือบําบัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 



 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
 

เขียนที่ …………………………………………… 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) ……………………………………………..………… อายุ………………ปี 
สัญชาติ ……………..……….เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..............................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ …………………..……หมู่ที่………..… ตรอก/ซอย ………………………………..……ถนน ………………………………
แขวง/ตําบล ………………………..……เขต/อําเภอ ……………………….……… จังหวัด ………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………………………โทรสาร……………………………....………………………… 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุรกิจประเภท 
 [  ] เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกําจัดที่ ……………….………………………………….……. 
 [  ] เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่ ………………………………………….. 
 [  ] เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งกําจัดที่ …..……………………………………………………… 
 [  ] เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่ ………………………………………………..……………. 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น).........นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบ่อ.........พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน
และเอกสารมาด้วย ดังน้ี คือ 

๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)         
๔. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

  ๔.๑  ………………………………………………………………………………………… 
  ๔.๒  ………………………………………………………………………………………… 

๕. อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………… 

 

แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
  (ลงช่ือ) ……………………………………………… ผู้ขอรับใบอนุญาต 
   (…….……………………………………….) 

แบบ ๑ 



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

      ( ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนญุาต  
 และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี...................................................................................................
 …….…………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (   ) เห็นสมควรไมอ่นุญาตเพราะ ..…………………………..………………………………………………………… 
  …….…………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
   (ลงช่ือ) ……………………..………..………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    (………………………..…………………….) 
     ตําแหน่ง...…………………………………..…………….  
                                                      วันที…่…….……/…….………….…/……….…… 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
แบบคําขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกูิลมูลฝอย 
เขียนที่ …………………………………………… 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) ……………………………………………..………… อายุ………………ปี 
สัญชาติ ……………..……….เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..............................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ …………………..……หมู่ที่………..… ตรอก/ซอย ………………………………..……ถนน ………………………………
แขวง/ตําบล ………………………..……เขต/อําเภอ ……………………….……… จังหวัด ………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………………………โทรสาร……………………………....………………………… 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท.....................................................................
ตามใบอนุญาตเล่มที่..........เลขที่.............../.......................ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ........... 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น).........นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบ่อ.....................................................................       
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)         
๔. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

  ๔.๑  ………………………………………………………………………………………… 
  ๔.๒  ………………………………………………………………………………………… 

๕. อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………… 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

   (ลงช่ือ) ……………………………………….…… ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
            (…………………………..……………….) 
 
 ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

    จากการตรวจสอบสถานประกอบการ (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
    (   )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
    (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต 
 เพราะ …………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………….………..            (ลงชื่อ)…………………………………………เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 ………………………………………………………………………….………..                     (……….…………………………………) 
                                                                                        วันท่ี …………/……..…….……/…….……  
 (ลงชื่อ) …………………………………………เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
        (……….…………………………………)                                     
   วันท่ี ……..…./……………...…./…….….. 

 
 

แบบ ๒ 



 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ...................................................................... 

เล่มที ่................  เลขที่ ........../............  

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ..................................................................อายุ..............ปี
สัญชาติ................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่....................................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่
.................................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย..............................................ถนน................................................
ตําบล/แขวง..............................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................. 
โทรศัพท์......................................................................โทรสาร.................................................................................... 
  ข้อ ๑)  ประกอบกิจการ.....................................................ประเภท…………………………………………. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า...................................................................................................................................
ต้ังอยู่เลขที่...............................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................... 
ตําบล/แขวง..............................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................. 
โทรศัพท์.......................................โทรสาร...................................มีพ้ืนที่ประกอบการ..............................ตารางเมตร    
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด............................................แรงม้า  จํานวนคนงาน....................................................คน    
ทั้งน้ี  ได้เสียคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต..............................................บาท   ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................................
เลขที่................/.................ลงวันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ............................................... 
  ข้อ ๒)  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านบ่อ   เรื่อง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
  ข้อ ๓)   ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ   ดังต่อไปน้ี 
   ๓.๑   ............................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................... 

  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ. .............................. 
 

  ออกให้  ณ  วันที่...................เดือน ...................... พ.ศ.  ................    

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

                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 



เลขที่รับ.................../.........................                 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 
โดยทําเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) ……………………………………………..………….……… อายุ………………ปี 
สัญชาติ ……………..……….เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..............................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ …………………..……หมู่ที่………..… ตรอก/ซอย ………………………………..……ถนน ………………………………
แขวง/ตําบล ………………………..……เขต/อําเภอ ……………………….……… จังหวัด ………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………………………โทรสาร……………………………....………………………… 

ได้ขออนุญาต          �  เก็บและขนสิ่งปฏิกูล         �  กําจัดสิ่งปฏิกูล 
ใบอนุญาต เล่มที.่.............เลขที.่..............ปี...............โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................
สถานที่ต้ังเลขที่...........................หมู่ที.่......................ตรอก / ซอย.............................ถนน........................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................ จังหวัด............................................................ 
โทรศัพท.์........................................................................โทรสาร.................................................................................  

 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเน่ืองจากใบอนุญาต 
 �  สูญหาย   �  ถกูทําลาย   �  ชํารุดในสาระสําคัญ         

       พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
 �   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  

�   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
�   หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
       และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)  
�   ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ 

 �   อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                  ...........................................................................................................................................................  
 

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

                                                                         (.............................................)  
                                                                                       ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               คาํสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                 �  อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้ 
                 �  ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
                                                                   (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

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


