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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลคําใหญโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลคําใหญและนายอําเภอหวยเม็ก  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคําใหญตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   

  “มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยที่เปนพิษหรือ

อันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๔ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคําใหญ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือ 

เขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบรกิารในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  และระเบียบปฏิบัตไิดตามความจําเปน 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหาร 

สวนตําบลคําใหญมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลคําใหญตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลคําใหญจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

(๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

เวนแตในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลคําใหญจัดไวให 

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  

หรือส่ิงเปรอะเปอนท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๓) หามผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  หรือ 

สถานที่สาธารณะอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  เวนแตจะเปนการกระทําของเจาหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลคําใหญในการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔) หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

(๕) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานท่ีนั้น

ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ   

(๖) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 
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(๗) หากผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือท่ีดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสมจนกอใหเกิด

เหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน  และกําจัด  

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด  

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินวางเปลานั้น 

ยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาหนาที่ขององคการบริหาร 

สวนตําบลคําใหญ  ทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาว  

และผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือที่ดินวางเปลานั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใดซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ 

เจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝงหรือโดยวิธีอื่นใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้   

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๕) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 



 หนา   ๑๗ 
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 (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

  (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

  (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดดูสวม”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน  

พรอมหมายเลขโทรศัพทไวทั้งสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

 (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

 (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําจัดส่ิงปฏิกูล   

 (๒.๒) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  

สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงการปองกันมิใหเกิดมลพิษ 

ตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

 (๒.๓) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

  (๒.๓.๑) ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  แหลงน้ํา  

น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

  (๒.๓.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

  (๒.๓.๓) ไมเปนที่นารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหมน็  สกปรกหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 



 หนา   ๑๘ 
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(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

 (๓.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอย  ตองมีลักษณะ  ดังนี้   

  (๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

  (๓.๑.๒) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด  

เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

  (๓.๑.๓) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพ่ือมิใหรั่วไหล

ตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๓.๑.๔) มี สัญ ลักษณห รื อ สัญญาณไฟวับ วาบติ ด ไ ว ป ระ จํ ายานพาหนะ 

ชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

  (๓.๑.๕) ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงานระดับที่

ขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

  (๓.๑.๖) ตองมีขอความแสดงที่ตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพ่ือใหรูวาเปนรถ 

ที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บขยะ  รถเก็บมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ซึ่งหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาตชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพทไวท้ังสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูง 

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 



 หนา   ๑๙ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกจิการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือ 

สายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓) ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

 (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน   

ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 



 หนา   ๒๐ 
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(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

 (๒.๒) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และ

รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

(๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนัง  ยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ี 

ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

 (๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

(๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

 (๔.๒) ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๔.๓) เอกสารหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอย 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคําใหญเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลคําใหญ   

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คํา ส่ังพักใชใบอนุญาตและคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน   

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคําใหญรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ปรีชา  อรรคฮาดศร ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคําใหญ 



 
 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี รายการ (บาท/ป) 
๑ คาเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

๑.๑ คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอย 
วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
      (๑)  วันหนึ่งไมเกิน ๒๐  ลิตร            เดือนละ 
      (๒)  วันหนึ่งเกิน     ๒๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๔๐   ลิตร   เดือนละ 
      (๓)  วันหนึ่งเกิน     ๔๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๖๐   ลิตร   เดือนละ 
      (๔)  วันหนึ่งเกิน     ๖๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๘๐   ลิตร   เดือนละ 
      (๕)  วันหนึ่งเกิน     ๘๐   ลิตร   แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร   เดือนละ 
      (๖)  วันหนึ่งเกิน    ๑๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร   เดือนละ 
      (๗)  วันหนึ่งเกิน    ๒๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร   เดือนละ 
      (๘)  วันหนึ่งเกิน    ๓๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร   เดือนละ 
      (๙)  วันหนึ่งเกิน    ๔๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร   เดือนละ 
 

 
 
 

๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

     (๑)  เศษของลูกบาศกเมตรแรก หรือลูกบาศกเมตรแรกและ 
ลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป                                      ลูกบาศกเมตรละ 
     (๒)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร                     ลูกบาศกเมตรละ  
 

 
 

๑๐๐ 
๕๐ 

๓ อัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับขนหรือ 
กําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย   
๓.๑ รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                     ฉบับละ 
๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือประโยชนตอบแทน 
ดวยการคิดคาบริการ                                            ฉบับละ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

เขียนท่ี …………………………………………… 

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

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

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

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

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจประเภท 

          [  ]    เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี ……………….………………………………….……. 

          [  ]    เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี ………………………………………….. 

          [  ]    เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดท่ี …..……………………………………………………… 

          [  ]    เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี ……………………………………. ตอนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคําใหญพรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้  

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

 (   )    สําเนาทะเบียนบาน 

 (   )    สําเนาการเปนนิติบุคคล/สําเนาทะเบียนพาณิชย 

 (   )   หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๑.๑  ………………………………………………………………………………………… 

๑.๒  ………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

   (…………..…………………………….) 
 
 

คําขอเลขท่ี......../................... 
  (..............................................) 
           เจาหนาท่ีผูรับคําขอ 



 

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
 เลขท่ี.................../...................... ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ...................เดือน.......... พ.ศ......... 
 ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   
                       (   )  ครบ 

                         (   )  ไมครบ   คือ 
๑) .......................................................................................................... 
๒) ........................................................................................................... 
๓) ............................................................................................................ 

 
   (ลงชื่อ) ……………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
    (………………………………….) 
   ตําแหนง ………………………………. วันท่ี ………/………/……… 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
 เลขท่ี.............../.................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี............เดือน...........................................พ.ศ............... 
 ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   
                         (   )    ครบ 

                            (   )    ไมครบ   คือ 
๑) .......................................................................................................... 
๒) ........................................................................................................... 
๓) ............................................................................................................ 

 
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.................วัน

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 
 

   (ลงชื่อ) ……………………………………. ผูยื่น 
    (………………………………….) 
   ตําแหนง ………………………………. วันท่ี ………/………/……… 
 
 
  

  



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 

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

  อนุญาตให...................................................................อายุ.....................ป     สัญชาต.ิ.................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี....................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี............................. 
ตําบล...............................อําเภอ...............................จังหวัด..................................โทรศัพท........................................ 
ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................................................................................... 
ทะเบียนการคาเลขท่ี...................................ตั้งอยูเลขท่ี.............................หมูท่ี.......................ตําบล………………………. 
อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.............................................. 

เปนผูดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ 
  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ 
  ๑)  การเรียกและเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหสถานใหเรียกเก็บในอัตราท่ี 
องคการบริหารสวนตําบลคําใหญกําหนด 
  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนทราบ ติดสติ๊กเกอร ปาย หรืออักษรภาพ 
ขอความในบริเวณรถท่ีใหบริการโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจนวาไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ 
  ๓)  ผูไดรับอนุญาตจะตองเปนผูจัดหาสถานท่ีท้ิงสิ่งปฏิกูลแตเพียงผูเดียว 
  ๔)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ  เรื่อง  การจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๙  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยเครงครัด 
   
  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี.........เดือน.........................................พ.ศ....................... 
 
   ออกให  ณ  วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ....................... 
 
 

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

 
 
 
 



 

  

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
                     เขียนท่ี …………………………………………… 

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

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

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

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

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ใบอนุญาตเลมท่ี…………………เลขท่ี……………../………….ออกใหเม่ือวันท่ี..…..…..เดือน..………....……………พ.ศ….....….… 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคําใหญ พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัว …………………………………............................. 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. สําเนาการเปนนิติบุคคล/สําเนาทะเบียนพาณิชย 
๔. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๔.๑ …………………………………………………………………………………………… 
 ๔.๒ …………………..………………………………………………………………………. 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
    จากการตรวจสอบสถานประกอบการ (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
    (   )  เห็นสมควรตออายุใบอนุญาต (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
    (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต 
 เพราะ ………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………..                   (ลงช่ือ) ……………………………………… 
 ………………………………………………………………..                                              (………………………………….) 
 (ลงช่ือ) ………………………………เจาพนักงานสาธารณสุข                    ตําแหนง………………………………………. 
           (………………………………)                                    วันท่ี …………/…………/………… 
 ตําแหนง …………………………… วันท่ี ….…./….…./…… 
 
 
 
 
 



 

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

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

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

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................................  

�   เปนบุคคลธรรมดา อายุ......................................ป สัญชาติ..............................................เลขหมายบัตร

ประจําตัวประชาชนเลขท่ี  � ���� ����� �� �  อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...............หมูท่ี............... 

ตรอก/ซอย.............................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต................................... 

จังหวัด.........................................................โทรศัพท.........................................โทรสาร.............................................. 

�   เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเม่ือ................................................ 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี....................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................... 

ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................. 

โทรศัพท.........................................โทรสาร......................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจง 

คือ ............................................................อยูบานเลขท่ี.........................................หมูท่ี............................................... 

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

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..............................................โทรศัพท............................................... 

โทรสาร............................................... 

ไดขออนุญาต        �   เก็บและขนมูลฝอย        �   กําจัดมูลฝอย  ใบอนุญาต เลมท่ี.................เลขท่ี................. 

ป.....................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี............................... 

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

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

โทรสาร............................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจากใบอนุญาต 

   �   สูญหาย     

   �   ถูกทําลาย  

   �   ชํารุดในสาระสําคัญ 
 



 

- ๒ - 
     พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

�  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  
�  ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน  
 นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
�  ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
 และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
�  ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 
 สูญหาย 
�  ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  
�  ๖. อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
 ...........................................................................................................................................................  

 
          ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

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

                                                                         (.............................................)  
                                                                                      ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
                 �  อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 
                 �  ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
                                                                   (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถ่ิน  

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