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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒o  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกวและนายอําเภอนาคู  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอแกวตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติกภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว   
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบรกิารในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลบอแกวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตาํบลบอแกว  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
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การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบอแกวจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือ

ทางสาธารณะนอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  จัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑o ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้   

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 
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    (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลบอแกวประกาศกําหนด  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ  

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุม  ปดปากปดจมูก  

ถุงมือยาง  และสวมรองเทาหนังยางหุมแขง  และใชน้ํายาดับกล่ิน  เพ่ือปองกันการรบกวนผูอาศัยขางเคียงดวย 

   (๒.๒) ทําความสะอาดทอ  หรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล  

เสร็จแลว  ใหทําความสะอาดทอ  หรือสายดูดส่ิงปฏิกูล  โดยการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอ  

หรือสายดูดฯ  และทําความสะอาดทอ  หรือสายดูดฯ  ดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวย  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซล  ๕%)   

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

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

ใบอนุญาตเลขที…่………………./………………....…. 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ หมายเลขโทรศัพท 
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   (๒.๓) ทําความสะอาดอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถาย  

ส่ิงปฏิกูลแลว  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือการจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําความสะอาดดวยการใชน้ํายาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซล  ๕%)  แลวทําความสะอาดดวยน้ําอีกครั้งหนึ่ง 

   (๒.๕) รถสูบส่ิงปฏิกูลที่ใหบริการแลว  ตองทําความสะอาดภายในตัวถัง   

อยางนอย  วันละ  ๑  ครั้ง  และน้ําเสียที่เกิดจากการลาง  ตองกําจัดโดยระบบ  บําบัดน้ําเสีย  หรือปลอย

ลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึม  โดยตองอยูหาง  จากแหลงน้ําดื่ม  น้ําใช  ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

   (๒.๖) ทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทา 

ทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 

   (๒.๗) ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอย 

ปละ  ๒  ครั้ง  (เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน)  โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๒.๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน  

สาธารณสุข  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร

สวนตําบลบอแกว 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมีพาหนะ  เก็บ  ขนมูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนมูลฝอยตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  

   (๓.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาบูท  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

   (๓.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

มูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) ขณะทําการกําจัดมูลฝอย  ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุม  ปดปากปดจมูก   

ถุงมือยาง  และสวมรองเทาบูท  เพ่ือปองกันอันตรายที่เกิดจากการกําจัดมูลฝอยดวย 



หนา   ๒๐ 
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   (๔.๒) ทําความสะอาดรถอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ีออกปฏิบัติงาน

เก็บ  ขนมูลฝอยแลวและน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ  กําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๔.๓) ทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทา 

ทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 

   (๔.๔) ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอย 

ปละ  ๒  ครั้ง  (เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน)  โดยเฉพาะการตรวจ  โรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๔.๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน  

สาธารณสุข  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร

สวนตําบลบอแกว 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนญุาต  (แบบ  สม. ๑)  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  (แบบ  สม. ๓)  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  (แบบ  สม. ๒)  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต 

พรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง 

หรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   



หนา   ๒๑ 
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ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซล  ๕%) 

   (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซล  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอ

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซล  ๕%) 

   (๒.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ

กําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 
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   (๒.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซล  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๒.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมีพาหนะ  เก็บ  ขนมูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนมูลฝอยตองปกปดมิดชิดสามารถ  ปองกัน

กล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได   

   (๓.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาบูท  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

   (๓.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

มูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) ขณะทําการกําจัดมูลฝอย  ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุม  ปดปากปดจมูก   

ถุงมือยาง  และสวมรองเทาบูท  เพ่ือปองกันอันตรายที่เกิดจากการกําจัดมูลฝอยดวย 

   (๔.๒) ทําความสะอาดรถอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ีออกปฏิบัติงาน

เก็บ  ขนมูลฝอยแลวและน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ  กําจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๔.๓) ทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทา 

ทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 

   (๔.๔) ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอย

ปละ  ๒  ครั้ง  (เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน)  โดยเฉพาะการตรวจ  โรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๔.๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน  

สาธารณสุข  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร

สวนตําบลบอแกว 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวเทานั้น 
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เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอการขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ัง

ไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบอแกว 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  (ตามแบบ  สม. ๔) 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  

   (๒.๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒.๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

   (๒.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปนบุคคลธรรมดา  หรือสําเนา

หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล)  ของผูไดรับใบอนุญาตจํานวน  ๑  ฉบับ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวหรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนนิกิจการรบัทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย  

การคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

ธนศกัดิ ์ เหลาแหลม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบอแกว 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

      ๑.๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 

      ๑.๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป 

(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)     

คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  

      ๒.๑.๑  สําหรับอาคารหรือบานเรือน  

                (๑) ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ  

                (๒) ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตรหรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร เดือนละ 

                (๓) ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน  ๑ ลูกบาศก

เมตร เดือนละ  

                (๔) ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขน 

ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของแตละลูกบาศกเมตร เดือนละ  

      ๒.๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอย เปนครั้งคราว  

               (๑) ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 

               (๒) ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ 

 ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ  

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการ

คิดคาบริการ 

 ๓.๑ รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป     ฉบับละ 

 ๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป            ฉบับละ 

 

 

 

๑๐๐ 

๕๐ 

 

 

 

 

๑๐ 

 

๑๐ 

 

๒๕๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐ 

 

๑๐๐ 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 



บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูง 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

      ๑.๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป  ลูกบาศกเมตรละ 

      ๑.๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป 

(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)     

คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  

      ๒.๑.๑  สําหรับอาคารหรือบานเรือน  

               (๑) ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ  

               (๒) ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตรหรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร เดือนละ 

               (๓) ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน  ๑ ลูกบาศกเมตร 

เดือนละ  

               (๔) ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขน 

ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของแตละลูกบาศกเมตร เดือนละ  

      ๒.๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอย เปนครั้งคราว  

               (๑) ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 

               (๒) ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ 

 ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ  

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการ

คิดคาบริการ 

 ๓.๑ รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป     ฉบับละ 

 ๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป            ฉบับละ 

 

 

 

๒๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 



เลขท่ีรับ........../..........         

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏกิูลและมลูฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

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

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

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

 

 ขาพเจา..................................................................อายุ........ป สัญชาติ................อยูบานเลขท่ี................... 

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................แขวง/ตําบล.................................... 

เขต/อําเภอ.................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต...........................................................จังหวัด.................... 

โทรศัพท............................โทรสาร................................ 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย โดยทําเปนธุรกิจประเภท 

 (  ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีตําแหนงกําจัดท่ี............................................................................ 

 (  ) เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดท่ี................................................................. 

 (  ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................................... 

 (  ) เก็บขนและกําจัดมลูฝอย โดยมีระบบกําจัดท่ี.................................................................... 

 

 ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) ....................................พรอมคําขอน้ีขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว 

ดังน้ีคือ 

 ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

     ๓.๑) ................................................................................................... 

     ๓.๒) ................................................................................................... 

 ๔) อ่ืน ๆ 

     ๔.๑) ................................................................................................... 

     ๔.๒) ................................................................................................... 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ.......................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี .............................................................................. 

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

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

 (   ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ .................................................................................................................. 

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

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

 

     ลงช่ือ.................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

     ตําแหนง..............................................วันท่ี........./............/......... 

 

 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

     ลงช่ือ................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

     ตําแหนงนายกองคการบรหิารสวนตําบลบอแกว วันท่ี........../.........../......... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกลูและมูลฝอย 

 

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

                    องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

 

 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ.................................................อายุ.................ป 

สัญชาติ ...................อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี.....................ถนน............................................ตําบล......................................... 

อําเภอ.....................................................จังหวัด.............................................โทรศัพท............................................................... 

 ช่ือสถานประกอบกิจการ ...........................................................ประเภท.................................................................... 

ตั้งอยูเลขท่ี .............หมูท่ี ..................ตําบล..............................................อําเภอ...............................จังหวัด.............................. 

หมายเลขโทรศัพท .............................................. 

 เสียคาธรรมปละ ...........................บาท (.......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี ..............เลขท่ี ....................ลงวันท่ี ................................................ 

 

 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตน้ีเปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยมิอาจ

แกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตน้ีได 

 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปน้ีอีกดวย คอื 

      (๔.๑) .................................................................................................................................... 

      (๔.๒) ....................................................................................................................................   

 

 ใบอนุญาตฉบับน้ีอายุหน่ึงป นับตั้งแต วันท่ี .....................เดือน.......................................พ.ศ. ........................... 

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

  

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

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

                                                                                                       เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน  ๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 

 ๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

 

 



 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

           เขียนท่ี ………………………………... 

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

 

 ขาพเจา ……………........................…………………..อายุ………......................……….. ป  สัญชาติ …………........……………. 

อยูบานเลขท่ี …….. หมูท่ี ………....... ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ……………………...ตําบล …............……………………. 

อําเภอ ………..…………….............. จังหวัด …………..........……………… หมายเลขโทรศัพท …………………...................................…... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………........................................ 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี ….. เลขท่ี ……/………ออกใหเมื่อวันท่ี ………. เดือน ………………… พ.ศ………ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) 

พรอมคําขอน้ี ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังน้ีคือ 

  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

       ๓.๑)  .…………………………………………………………………………………… 

       ๓.๒)  ……………………………………………………………………………………. 

  ๔)  ..…………………………………………………………………………………………….. 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

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

       (…………………………….) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   

    (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  …………………… 

…………………………………………………………. 

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

    (………………………………..) 

   ตําแหนง …………………… 

   วันท่ี…../………/…….. 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

  

    (  )   อนุญาต  ใหประกอบกิจการได 

    (  )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

              (ลงช่ือ) …………………….  

             (………………………………..) 

              ตําแหนง ………………………. 

              วันท่ี…../………/…….. 

 

   

 

 



 

 

คํารองขออนุญาตการตาง ๆ 

 

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

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

 ขาพเจา................................................อายุ..............ป   สญัชาติ...................................................... 

อยูบานเลขท่ี........................ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................หมูท่ี................................................ 

ตําบล...................................อําเภอ................................จังหวัด...................................โทรศัพท............................... 

 

ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน...................................................................................................................... 

 ดวย............................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 จึงมีความประสงค........................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความตามคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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