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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลคลองขอย  วาดวยการกาํจัดส่ิงปฏิกูล  

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ .   ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

โดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยและนายอําเภอโพธาราม   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยโดยใชบังคับตั้งแต 

วันถัดจากวันที่ประกาศโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยแลวสิบหาวัน   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรี  แตงตั้งใหมี

อํานาจหนาที่ตรวจดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินงานการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลคลองขอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะ  ที่ใสอาหาร  ขี้เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีเล้ียงสัตว  หรือที่อื่น 
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

ขอ ๕ ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยในสถานท่ี  

อาคาร  หรือเคหสถานในครอบครองของตน 

ขอ ๖ ที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตวไดตามแบบซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๗ ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานที่  อาคาร   

หรือเคหสถานที่ครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอยหรือส่ิงเปรอะเปอนในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๘ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเปอนในทางสาธารณะ

หรือสาธารณะอ่ืนใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระวายน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดตั้งใหไวโดยเฉพาะ 

ขอ ๙ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในทางสาธารณะ  หรือสถานท่ีอื่นใด  เวนแตจะไดใสภาชนะ  

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๑๐ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับขยะมูลฝอย 

ขอ ๑๑ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานท่ี  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนมูลฝอย 

หรือส่ิงปฏิกูลไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนเมื่อไดมี

หนังสือแจงแกผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน   

หรือเมื่อไดปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  ณ  ท่ีเปดเผยในบริเวณท่ีกําหนด 

ไมนอยกวา  ๓  แหงเปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  ผูครอบครองสถานที่อาคาร  

หรือเคหสถานจะตองแจงใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

แตฝายเดียวเทานั้นเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง   

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ หามผูใดดําเนินกิจการรับจางเก็บขนขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่  อาคาร

หรือเคหสถานซึ่งอยูในเขตเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศแลวตามขอ  ๑๑  

เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา 
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ขอ ๑๓ ผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถานซึ่งอยูนอกบริเวณที่เก็บขนมูลฝอย 

หรือส่ิงปฏิกูล  ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมิไดกําหนดใหกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๑๑  ตองกําจัด 

มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา

หรือการฝงหรือโดยวิธีอื่นที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๔ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอยทําการขน  

คุย  เขี่ย  หรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหาร 

สวนตําบลคลองขอย  เวนแตไดรับอนุญาตตามขอ  ๑๒ 

ขอ ๑๕ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  ทําการขน  

คุย  เขี่ย  หรือเคล่ือนท่ีส่ิงปฏิกูลในที่ถังรับ  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ   

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  เวนแตไดรับอนุญาตตามขอ  ๑๒ 

ขอ ๑๖   ผูใดจะประสงคขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยใหย่ืนคําขอตามแบบเงื่อนไขพรอมดวยหลักฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลคลองขอยกําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ ใบอนุญาตที่ออกตามขอบัญญตันิี้ใหมอีายุหนึง่ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชได

เพียงเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอยท่ีเปนผูออกใบอนุญาตนั้น 

การตออายุใบอนญุาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียม  

แลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณใหทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตจํุาเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาไปไดอีกไมเกินสองครัง้  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือ
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แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง   

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียม  ตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้

ภายในกําหนดสิบหาวนันบัแตวันที่ไดรับใบอนุญาต  ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตไดรับ

หนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิก 

การดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป  ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย  หรือ 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ  ๑๖  โดยอนุโลม

และใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น  โดยใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการ  ดังนี้ 

   (๒.๑) ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไว   

และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒.๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และเลมที่  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทน

ใบอนุญาต 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอย  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตนั้นเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตจุะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต  และการไมปฏิบัติ

หรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ 

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

อนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ

หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต 

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอบอกเลิก 

ดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองไดรับความยินยอมจากเจาพนักงานทองถิ่นกอนเลิกดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๗ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ  ดังนี้ 
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  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือหลักฐานเกี่ยวของจากเจาของ  

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

  (๓) แนะนําใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้

หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ขอ ๒๘ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้นใหเจาพนักงานมีทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไข

ปรับปรุงใหถูกตองไดและถาผูดําเนินกิจการไมแกไข  หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุ

อันสมควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้น

หยุดดําเนินกิจการไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจาก

อันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตกรณีท่ีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันที  และตองทําเปน

หนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําส่ังทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูดําเนินการทราบ 

หรือผูดําเนินการไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําส่ังนั้นไว

ที่เปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาไดทราบคําส่ังแลว

ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 
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ขอ ๒๙ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุข  ตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ   

ที่ฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงาน

สาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู  

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนหรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

เปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขอยางเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ัง 

ใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาว  แกไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไข 

หรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร  แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังในเรื่องการไมออกใบอนุญาต  หรือไมอนุญาต 

ใหตออายุใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  หรือกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําส่ัง

ตามขอ  ๒๙  วรรคสอง  ผูที่ไดรับคําส่ังไมพอใจคําส่ังดังกลาว  ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตรัฐมนตรีวาการระทรวง

สาธารณสุขจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังนั้นไวชั่วคราว  คําส่ังของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหเปนที่สุด 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนขอใดขอหนึ่งในขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๑๖   

ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ปรีชา  กระตายทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองขอย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 
เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับ รายการ 
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       ฌ. วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                     เดือนละ 
 

 

 

๑๕ 
๑๕ 
๓๐ 
๗๐ 
๙๐ 

๑๑๐ 
๒๓๐ 
๓๓๐ 
๔๓๐ 

 
 ๑.๒  คาเก็บขนมูลฝอยสําหรับตลาด   โรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอย 

เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
       ก. วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร  
           แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร (๑,๐๐๐ ลิตร)                       เดือนละ 
       ข. วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  
           คาเก็บขนทุก ๆ ๑ ลกูบาศกเมตร                                  เดือนละ 
       ค. เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตร                               ลูกบาศกเมตรละ 
           (หากเกินครึ่งใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

 
 

 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๓  คาเก็บขนมูลฝอยสําหรับหองชุด   โรงแรม  อพารทเมนท  คอนโดมิเนยีม   
กิจการบานเชา  หรือกิจการท่ีคลายคลึงกัน 
       ก. ใหคิดจากจํานวนหองท่ีขออนุญาตเปดบริการ  หองละ ๑ บาท ตอวัน 
       ข. เดือนคิด  ๓๐  วัน  หรือหองละไมเกิน ๒๐ ลิตร/เดือน เดือนละ/หอง 

 
 

๓๐ 

 ๑.๔  คาเก็บและขนขยะมูลฝอย เปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ 
       ก. ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                               ครั้งละ 
       ข. เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 
       ค. เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตร                               ลูกบาศกเมตรละ  
           (หากเกินครึ่งใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

 

๑๕๐ 
๑๕๐ 
๕๐ 

๒ 
 
 
 
 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน 
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ 
       ๒.๑ รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                      ฉบับละ 
       ๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                             ฉบับละ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 



 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
เลขท่ีรับ......................................... 
วันท่ี............/................../.............. 

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

        ขาพเจา................................................................................. อายุ.............ป  สัญชาติ............................ 
อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี........ตรอก/ซอย......................ถนน.....................................ตําบล...................................
เขต/อําเภอ....................................จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท................................................ 
      ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตอ    
เจาพนักงานทองถ่ิน  ประเภท.................……………………………… ลําดับท่ี............  โดยใชชือ่สถานประกอบการวา 
………………..………… พ้ืนท่ีประกอบการ.................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร..............แรงมา  มีคนงาน...........คน    
ตั้งอยู ณ เลขท่ี......... หมูท่ี............ ตรอก/ซอย..................... ถนน................................ ตําบล...................................
อําเภอ.............................จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท......................................... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเจาของกิจการ (ผูประกอบการ / ผูถือใบอนุญาต) 
๒. สําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)   
๓. สําเนาใบอนุญาตอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (ถามี) 
๔. อ่ืน ๆ........................................................................................................................................................ 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้
.......................................................................................................................................................................   

   (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ  
......................................................................................................................................................................   

        (ลงชื่อ)...................................................................... 
           (.....................................................................) 
             ตําแหนง..................................................................... 
                         วันท่ี............/.................../................ 
 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
 (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได                             (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
             (ลงชื่อ)................................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
          (.................................................................) 
             ตําแหนง................................................................. 

          วันที่.........../................../.................. 



คําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 
เลขท่ีรับ........................................ 
วันท่ี............/................./............. 

                         เขียนท่ี................................................... 
               วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ.................. 
 
      ขาพเจา...........................................................................  อายุ...................ป  สัญชาติ........................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................  อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี.................. 
ตรอก / ซอย............................ถนน.....................................ตําบล..................................อําเภอ................................. 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.....................................โทรศัพท.............................................. 
      ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เลมท่ี...............เลขท่ี..................ป..................ประเภท...................................................................ลําดับท่ี.................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.....................ตารางเมตร  
กําลังเครื่องจักร.................................แรงมา  จํานวนคนงาน...................................คน  (กรณีท่ีเปนกิจการท่ี
เก่ียวกับการบริการใหระบุ จํานวนหอง.....................................หองหรือ จํานวนท่ีนั่ง..................................ท่ีนั่ง 
กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว..............................ตัว)   ตั้งอยู ณ เลขท่ี..........................
หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................ตําบล...................................
อําเภอ.................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท.................................
ซ่ึงใบอนุญาตนี้จะหมดอายุลงในวันท่ี..................เดือน.............................ป.............................โดยไดแนบใบอนุญาต
เดิมพรอมกับหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

     ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเจาของกิจการ  (ผูประกอบการ/ 
ผูถือใบอนุญาต) 

     ๒.  สําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  
     ๓.  สําเนาใบอนุญาตอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (ถามี) 
     ๔.  อ่ืน ๆ................................................................................................................................................. 

               ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

         (  ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต 

         (  ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ.................................. 

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

 

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

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

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

               วันท่ี....../............/......... 

 คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

             (  ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

             (  ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

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

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

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

              วันท่ี............./............/............. 

 

  



 
 
                                                                                             
 
 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 
เลมท่ี         เลขท่ี          ป     
      อนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ                                                อายุ                ป 
สัญชาติ              หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี                      อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี                .
หมูท่ี          ตรอก/ซอย             ถนน........................ตําบล/แขวง                  อําเภอ.......................                     
จังหวัด                                  โทรศัพท                       โทรสาร.........................................      
      ขอ  ๑  ประกอบกิจการการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยประเภท............................................................... 
ลําดับท่ี      คาธรรมเนียม                   บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.......................... เลขท่ี            
ลงวันท่ี             เดือน                   พ.ศ.             โดยใชชือ่สถานประกอบการวา                   
พ้ืนท่ีประกอบการ         ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร            แรงมา   จํานวนคนงาน              คน    
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี           หมูท่ี         ตรอก/ซอย      ถนน..................................ตําบล              
อําเภอ                      จังหวัด....................................โทรศัพท                   โทรสาร       
      ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
      (๑)......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
      (๒)..................................................................................................................................... 
 
      ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี              เดือน               พ.ศ.............. 
           ออกให  ณ  วันท่ี                เดือน              พ.ศ.............. 
  

 
(ลายมือชื่อ).................................................. 
          (.....................................................) 
                   เจาพนักงานทองถ่ิน  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

เลขที่รับ............................................. 

วันที่............./..................../............... 

               

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

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

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ................................................................... อยูบานเลขท่ี............................  
หมูท่ี................ ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................ตําบล .........................................  
อําเภอ................................................จังหวัด..............................................โทรศัพท...................................................  

เปนผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเลมท่ี...................เลขท่ี..................ป......................  
ประเภท.....................................................................................ลําดับท่ี.....................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา
.....................................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................... หมูท่ี...................

ตรอก/ซอย.................................................ถนน.............................................ตําบล...................................................  
อําเภอ....................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท............................... 

     ขอแจงเลิกการดําเนินกิจการดังกลาวตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจาก………….....................................  

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

.................................................................................................................................................................................... 
และไดเลิก/จะเลิกการ ดําเนินกิจการเม่ือวันท่ี................เดือน.........................................พ.ศ.....................................

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
      ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  

เลมท่ี..............เลขท่ี...............ป.................  

      ใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานท่ีหรือเครื่องจักรของกิจการ
รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลและมลูฝอย เลมท่ี......................เลขท่ี..........................ป.......................(ถามี)  

      ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

เลมท่ี.............เลขท่ี............ป...............(ถามี)  
      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต  
      หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได)  
      หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย 

กรมสรรพากร  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ถามี)  

 
     ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคาธรรมเนียมคางชําระจากการประกอบกิจการ กอนเลิกการประกอบกิจการ 

และขอความท่ีระบุไวในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 
 

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



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

เลขที่รับ............................................. 

วันที่............./..................../............... 

               

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

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

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................................ อยูบานเลขท่ี....................................  
หมูท่ี................. ตรอก / ซอย..................................ถนน....................................ตําบล .............................................  
อําเภอ.................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท...................................  
เปนผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  เลมท่ี.....................................  
เลขท่ี.................ป.....................ประเภท.....................................................................................ลําดับท่ี.....................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...........................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี................
หมูท่ี................ตรอก/ซอย......................................ถนน..........................................ตําบล.......................................... 
อําเภอ..................................จังหวัด................................รหสัไปรษณีย.................. โทรศัพท ....................................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม ..................แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง............หอง 
หรือจํานวนท่ีนั่ง........................ท่ีนั่ง   กรณีท่ีเปน กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว.....................ตัว)    
จํานวนคนงาน.........................คน  พ้ืนท่ีประกอบการมีเนื้อท่ี................................ตารางเมตร  

     ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตอ
เจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจา ดังกลาวขางตน 
                  หาย       ถูกทําลาย    ชํารุดในสาระสําคัญ    โดยมีหลักฐานเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้   

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ  (ผูประกอบการ/ผูถือ
ใบอนุญาต)  

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  
       สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  
         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน     

นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
            หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
                           ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
                           อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
     ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

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

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



 
 
 
 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.................................................................สัญชาติ.................... 
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี.........ตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด................................. 
หมายเลขโทรศัพท......................................... 
      ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................................................................ 
ประเภท...............................................................................................ลําดับท่ี.......................ตั้งอยูเลขท่ี................... 
หมูท่ี...........ตําบล......................................อําเภอ...............................................จังหวัด............................................. 
หมายเลขโทรศัพท......................................... 

(๒)  ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔)  ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้อีกดวย 
(๔.๑) ........................................................................................................................................ 
(๔.๒) ........................................................................................................................................ 

  (๕)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเม่ือวันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ................ 
  (๖)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ................ 
 

(ลายมือชื่อ).................................................. 
          (.....................................................) 
ตําแหนง....................................................... 
                   เจาพนักงานทองถ่ิน  

 
 
 
           

                   
คําเตือน   (๑)  ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
              (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอออกใบอนุญาตใหมกอนใบแทนสิ้นอายุ 
       



  
คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
เลขที่รับ............................................. 
วันที่............./..................../............... 

               

                             เขียนที่..................................................... 
               วันที่...............เดือน...............................พ.ศ...................... 
 
      ขาพเจา.............................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ........................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................................... อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี................
ตรอก/ซอย............................................... ถนน...................................................ตําบล............................................ 
อําเภอ..................................จงัหวัด..................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท.............................. 
      ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  เลมท่ี..........................
เลขท่ี.................ป....................ประเภท..........................................................................................ลําดับท่ี................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...............................................................พ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  
กําลังเครื่องจักร......................แรงมา  จํานวนคนงาน..........................คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี..................หมูท่ี..............
ตรอก/ซอย.................................ถนน.............................ตําบล..................................อําเภอ......................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท............................................... 
      ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  ดวยขาพเจามีความประสงค....................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

      ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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