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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานจันทน  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  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  องคการบริหาร 

สวนตําบลบานจันทนโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 

และนายอําเภอบานดุงจึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานจันทน  เรื่อง   

การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานจันทนตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานจันทนแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

กอนขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

บานจันทน  ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบานจันทนอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ   

หรือราชการสวนทองถิ่นอันดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลบานจันทนอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ  

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน  หรืออาจอนุญาตให  

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ   

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด   

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลบานจันทนมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน  และระเบียบปฏิบัติได   

ตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน  หรือเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร  

สวนตําบลบานจันทน  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแก 

องคการบริหารสวนตําบลบานจันทน  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา  
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คาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลบานจันทนจะตองดําเนินการ   

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับใน  

เขตองคการบริหารสวนตําบลบานจันทน  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการ

บริหารสวนตําบลบานจันทนจัดไวใหโดยเฉพาะ 

  (๒)  หามมิใหผูใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะ  

หรือท่ีเก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

  (๓)  หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีซึ่งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

  (๔)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานท่ีเทเก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน  เวนแตเปนการกระทํา 

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 

  (๕)  หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอยในท่ี  

รองรับ  รถขน  เรือขนหรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน  เวนแต  

เปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 

  (๖)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๗)  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็นรั่ว  

ออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิด  กันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 
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  (๘)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร   

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

  (๙)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอย  อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ เช น   ก ล่ิน   ควั น   หรื อแก ส   เป นต น   เ ว นแต   

จะไดกระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บ  ขน 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ  

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย 

ไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับตั้งแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครอง

อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น   

เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลบานจันทน  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

พรอมกับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย 

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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  (๕)  สําเนาเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานจันทนกําหนด  ดังนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิด  สามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลชนิดเฮพวี่  ดิวตี้  (Heavy  Duty)  คือ  ปม   

สูบตะกอนที่สามารถสูบตะกอนของแข็งได  และติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลและอยูในสภาพ 

ที่ใชงานไดดี 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่ว  ไมซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักนํา  ไมกวาด  

น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวรถพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน  

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ 

ดวยอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพทไวทั้งสองดานของตัวรถ  โดยขนาด

ตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๑.๑.๗)  สีของรถพาหนะเก็บขนถายส่ิงปฏิกูล  ตองกําหนดใหมีสีตางจาก

รถเก็บ  ขนถายส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถงึแขง  ผาปดปาก  

ปดจมูก  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสง  

ส่ิงปฏิกูล)  วาจะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   (๒.๒) ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เชน 

    (๒.๒.๑)  ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลโดยการหมักยอยสลาย  (Composting  

and  Digestion)  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

    (ก)  ถุงหมักยอยสลาย  ประกอบดวย  ถุงคอนกรีตท่ีกอสรางขึ้น  

จํานวน  ๓๑  ถัง  มีฝาปดมิดชิด  ถุงหมักแตละถุงตองมีทอระบายอากาศ  ภายในถุงหมักจะบรรจุส่ิงปฏิกูล  

ที่ไดจากรถสูบส่ิงปฏิกูลที่ไปสูบมาจากสวมตามบานเรือนและอาคารตาง ๆ  แลวนํามาถายลงในถุงหมักนี้  

ภายในถุงหมักจะเกิดการยอยสลายส่ิงปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่ไมตองการออกซิเจน  (Anaerobic  

Digestion)  ทําการหมักอยางนอย  ๒๘  วัน  เพ่ือทําลายเชื้อโรค  พยาธิและไขพยาธิที่ปะปนมากับ 

ส่ิงปฏิกูล 

    (ข)  ลานทรายกรอง  ภายหลังจากส่ิงปฏิกูลและน้ําที่ทําการหมัก  

ในถุงหมักจนครบเวลาตามขอ  (๒.๒.๑)  แลว  จึงปลอยลงสูลานทรายกรองซึ่งจะทําหนาท่ีกรองส่ิงปฏิกูล  

ใหเหลือตกคางอยูดานบนสวนน้ําก็จะซึมผานลานทรายกรองสูทอน้ําท้ิงดานลาง  เพ่ือรวบรวมน้ําไปสู 

บอพักน้ํา  เก็บไวรดตนไมหรือบําบัดกอนปลอยเปนน้ําทิ้งตอไป  สําหรับตะกอนที่กรองอยูดานบน 

ลานทรายกรองนั้น  ใหตากแดดจนแหงสนิทเพ่ือเปนการฆาเชื้อโรคโดยแสงอาทิตยอีกขั้นหนึ่ง  จากนั้น 

จึงนําไปยอยหรือบดใหมีขนาดเล็กลงเพ่ือนําไปใชเปนปุยตอไป  โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๒.๓)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปาก  ปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  

หุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๒.๔)  ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมหรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บขนมูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชเก็บขนมูลฝอย  ตองปกปดมิดชิด  สามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

    (๓.๑.๓)  สวนของรถที่ใชเก็บขนมูลฝอย  ตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่ว  ไมซึม 

    (๓.๑.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๓.๑.๕)  ตองมีขอความแสดงท่ีตัวรถพาหนะเก็บขนมูลฝอย  เพ่ือใหรูวาเปน

รถที่ใชเก็บขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพทไวท้ังสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูง 

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๓.๑.๖)  สีของรถพาหนะเก็บขนมูลฝอย  ตองกําหนดใหมีสีตางจาก 

รถเก็บขนมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 

   (๓.๒) ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทา

หนังยางหุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายา 

ฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๓.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสง  

มูลฝอย)  วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) สถานท่ีดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 



 หนา   ๖๑ 
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   (๔.๒) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบ  

เต า เ ผา   ( Incinerater)  หรื อ ระบบฝ งกลบ   (Sanitaly  Land-fill)  หรื อ ระบบหมั ก เป นปุ ย  

(Decompose)  ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑท่ีปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงาน 

และประชาชนขางเคียง  รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญดวยโดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๔.๓) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล  

ส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔) ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  

หุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว 

ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม  

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตอง 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีท่ีเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่น

ออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๒  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาต

ทราบภายในสามสิบวัน  นับแตที่ไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองครบถวน 

ตามขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  แลว  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต   

หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 

สองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาต

ทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ ๑๔ ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาต  

และชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

สวมผาปดปาก  ปดจมูก  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  และรางกายผูปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล  

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถุงเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาด  

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓) ทําความสะอาดรถขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด  

ที่ถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําลางจะตองผานการบําบัดน้ําเสียหรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึม   

โดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

   (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูล  อยางนอยปละ   

๑  ครั้ง  โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๑.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

   (๑.๗) ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

   (๑.๘) ตองมีใบอนุญาตติดประจํารถ 

   (๑.๙) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 



 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

   (๑.๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย   

และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ตองมีเจาหนาที่ท่ีผานการอบรมและมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา  

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลและอยูประจําที่ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒) เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และสวมผาปดปาก  จมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๒.๓) เจาหนาท่ีจะตองดูแลใหรถสูบส่ิงปฏิกูลตองทิ้ง ส่ิงปฏิกูลลงถังหมัก   

ตรงตามถังท่ีกําหนดในแตละวัน  เพ่ือใหมั่นใจวาส่ิงปฏิกูลหมักนานอยางนอย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจําเปน 

ตองใส ส่ิงปฏิกูลหลาย ๆ  ครั้ ง   หรือหลาย ๆ  วันในหนึ่ งถัง  เนื่องจากส่ิงปฏิกูลยังไม เต็มถัง   

ใหเริ่มตนนับจากวันที่ใสส่ิงปฏิกูลครั้งสุดทาย) 

   (๒.๔) ถามี ส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๒.๕) ตองปดฝาถังหมักส่ิงปฏิกูลทุกครั้ง  หลังจากที่ใสส่ิงปฏิกูลลงในถังหมักแลว 

   (๒.๖) เจาหนาที่ดูแลระบบจะตองลงบันทึกเลขที่รถสูบส่ิงปฏิกูล  และปริมาตร  

ส่ิงปฏิกูลที่นํามาทิ้งทุกครั้ง  เปนการปองกันไมใหรถนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งท่ีอื่น 

   (๒.๗) ทุกครั้งที่ปลอยส่ิงปฏิกูลจากถงัหมัก  เมื่อส่ิงปฏิกูลไหลออกจะหมด  ใหใช  

ไมแหยทอระบายเพ่ือชวยใหตะกอนที่คางอยูกนถังหมักไหลออกมาใหหมด  และควรใชน้ําฉีดไลตะกอน   

ที่คางอยูกนถังหมักอยางนอย  ๓  เดือนตอครั้ง 

   (๒.๘) การดูแลลานทรายกรอง  ใหทําความสะอาดหนาลานทรายกรอง   

เมื่ออัตราการซึมเริ่มชาลงโดยใชอุปกรณลอกหนาลานทรายกรองออกแลวเติมทรายใหม  และตองคอยเติมทราย  

ใหไดความสูงตามที่กําหนดไว 



 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๙) การโกยตะกอนที่ตากแหงแลวไปทําปุย  ใหทิ้งไวนาน  ๓  วัน  หลังจากที่

ตะกอนแหงแลว  จึงโกยตะกอนที่ตากแหงสนิทนําไปบดกอนนําไปใชทําเปนปุย 

   (๒.๑๐) หากมีอุปกรณสวนไหนชํารุดตองแจงซอมทันที 

   (๒.๑๑) เจาหนาที่ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๒.๑๒) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 

   (๒.๑๓) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

   (๒.๑๔) ปฏิบัติการอันใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ขณะทําการเก็บขนมูลฝอย  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานผูกผาปดปาก   

ปดจมูก  สวมถุงมือยาง  สวมเส้ือสะทอนแสง  สวมรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สวมเส้ือและกางเกง   

ใหมิดชิด  และทําความสะอาดผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง   

และรางกายผูปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒) การเก็บขนมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอย  มิใหมีมูลฝอยตกคาง 

   (๓.๓) ขณะขนยายตองไมทําใหมูลฝอยตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน   

   (๓.๔) ทําความสะอาดรถเก็บขนมูลฝอย  อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง  

สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลาง  ตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําลางจะตองผาน  

การบําบัดน้ําเสีย  หรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึม  โดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  

๓๐  เมตร 

   (๓.๕) มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  โดยเฉพาะ  

การตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๓.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๗) ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

   (๓.๘) ตองมีใบอนุญาตติดประจํารถ 

   (๓.๙) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 

   (๓.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

   (๓.๑๑) ปฏิบัติการอันใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) การกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาลและมีขอกําหนดหลักเกณฑ   

ที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญ  เชน 

    (๔.๑.๑)  ระบบเตาเผา  (Incinerater)  ตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา  

เถา  ฝุนละอองที่ไปกระทบความเปนอยูของประชาชนขางเคียง 

    (๔.๑.๒)  ระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  ตองมีระบบรองรับน้ํา  

ขยะ  (Leachate)  ไปกําจัดโดยตองควบคุมไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ 

    (๔.๑.๓)  ระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ตองควบคุมไมใหเกิด  

กล่ินเหม็นท่ีรุนแรง  หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบ  

หรืออื่น ๆ 

   (๔.๒) ตองมีเจาหนาที่ที่ผานการอบรม หรือมีความรู เกี่ยวกับการดูแลรักษา  

ระบบกําจัดมูลฝอยและอยูประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓) เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และสวมผาปดปาก  ปดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๔.๔) มีการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๕) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 

   (๔.๖) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

   (๔.๗) ปฏิบัติการอันใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย   

และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 

ขอ ๑๖ ในการใหบริการตามใบอนุญาตผู รับใบอนุญาตตองทํ า สัญญาเปนหนัง สือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ   

และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด 

สามสิบวันกอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตจะยกเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใด  ตองทําเปนหนังสือ

แจงพนักงานทองถิ่นลวงหนากอนเลิกการใหบริการอยางนอยสิบหาวัน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาท่ีทําขึ้นระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูรับบริการ  

เชน  การเปล่ียนอัตราคาบริการ  ผูรับใบอนุญาตตองสงสําเนาสัญญาที่แกไขแลวนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ภายในกําหนดสิบหาวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๑๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาต  จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  ตามแบบ  สม.  ๓  เมื่อไดย่ืนคําขอ  

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุ

ใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว  

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได
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เสียคาธรรมเนียมภายในเวลากําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบานจันทน 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ  

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขนสงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  หรือหากประสงคจะแกไข

รายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ  หรือแกไขรายการตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม.  ๔   

ขอ ๒๔ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  สม.  ๔  ภายในสิบหาวันนับแต 

วันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก  

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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  (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหใชแบบ  สม.  ๒  โดยประทับตราสีแดงวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ถึงสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๒ 

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตตาง  ๆ  เชน  แกไขเปล่ียนแปลงกิจการ  ขอรับใบแทนใบอนุญาต  

บอกเลิกการดําเนินกิจการ  ใหใชแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว  

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช  

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังพักถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครั้งขึน้ไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามที่ไดรับใบอนุญาต  

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานจันทน  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ 

ของผู ไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ขอ ๓๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานจันทนในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานจันทนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สดวก  นาหิรัญ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานจันทน 



บัญชีอ ัตราคาธรรมเนียม  ตอทายขอบัญญ ัติองคการบริหารสวนตำบลบานจันทน 

เร ื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
 
 

ลําดับท่ี 

 
 

ประเภท 

 

อ ัตราค าธรรมเน ียม 

(บาท) 

 

 

 

๑. 
 

 

 

 

 

 

 

๒. 

อ ัตราคาเก ็บขนส ิ่งปฏ ิกลูหร ือมูลฝอย 
 

 

ค าเก ็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิก ูลคร ั้งหนึ่งๆ 
(๑)  เศษของล ูกบาศกเมตร  หร ือล ูกบาศก เมตรแรก 

และล ูกบาศก เมตรตอ ๆ  ไป ล ูกบาศกเมตรละ 
 

(๒)  เศษไมเกินลูกบาศกเมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

 

 

คาเก็บและขนม ูลฝอย 
 

(๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง   
ไมเกิน  ๕๐๐  ล ิตร 

 

- วันหนึ่งไมเก ิน  ๒๐  ล ิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๒๐ ล ิตร แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๔๐ ล ิตร แต ไมเก ิน  ๖๐  ล ิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๖๐ ล ิตร แต ไม เก ิน  ๘๐  ล ิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๘๐ ล ิตร แตไมเก ิน  ๑๐๐ ลิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๑๐๐  ล ิตร แต ไมเกิน  ๒๐๐  ล ิตร เดือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๒๐๐  ล ิตร แต ไมเก ิน  ๓๐๐  ลิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๓๐๐  ลิตร แต ไม เกิน  ๔๐๐  ล ิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๔๐๐  ล ิตร  แตไมเก ิน  ๕๐๐  ล ิตร เด ือนละ 

 

 

 

 

 
๒๕๐ 

 

 
๑๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 
 

๒๐ 
 

๔๐ 
 

๕๐ 
 

๖๐ 
 

๘๐ 
 

๑๕๐ 
 

๒๐๐ 
 

๓๐๐ 



 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

ประเภท 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. 

 

 

(๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง  
เก ิน  ๕๐๐  ล ิตร  ข้ึนไป 

-  ว ันหนึ่งเก ิน  ๕๐๐  ล ิตร  แต ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร เด ือนละ 
 

-  ว ันหน ึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ค าเก ็บและขนท ุก ๆ  
   ล ูกบาศก เมตร  หร ือเศษของล ูกบาศก เมตร เด ือนละ 

 

(๓) ค าเก็บและขนมูลฝอยเป ็นครั้งคราว 
-  คร ั้งหนึ่ง ๆ  ไมเก ิน  ๑  ลูกบาศก เมตร คร ั้งละ 

 

-  คร ั้งหนึ่ง ๆ  เก ิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ค าเก็บและขนท ุก  ๆ  
ล ูกบาศกเมตร  หร ือเศษของล ูกบาศกเมตร ล ูกบาศกเมตรละ 

 

อ ัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บ  ขน  หรือกำจัดส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอย  โดยทำเปนธุรกิจ   
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  (ตอป) 

 

(๑)  รับทำการเก็บ  และขนสิ่งปฏิก ูลหรือมูลฝอย ฉบับละ  
(๒)  รับทำการกำจ ัดสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย ฉบับละ  
(๓)  ใหบริการหองสุขา ฉบับละ 
(๔)  ใหบริการรถสุขาเคลื่อนท่ี ฉบับละ 

 

 

 

 

๑,๕๐๐ 
 

 

๒,๐๐๐ 
 

 

๑๐๐ 
 

 

๑๕๐ 
 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 



บัญช ีอ ัตราค าบริการขนท ายขอบ ัญญ ัติองคการบร ิหารสวนตำบลบานจันทน   

เร ื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สำหรับผูร ับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกำจ ัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 

 
 

 
 

ลําดับท่ี 

 
 

ประเภท 

 

อ ัตราค าธรรมเน ียม 

(บาท) 

 

๑. 
 

 

 

 

 

 

๒. 

อ ัตราคาเก ็บขนส ิ่งปฏ ิกลูหร ือมูลฝอย 
ค าเก ็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิก ูลคร ั้งหนึ่ง ๆ 

(๑)  เศษของล ูกบาศกเมตร  หร ือล ูกบาศก เมตรแรก 
และล ูกบาศก เมตรตอ ๆ  ไป ล ูกบาศกเมตรละ 

 

(๒)  เศษไมเกินลูกบาศกเมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

 

คาเก็บและขนม ูลฝอย 
 

(๑)  ค าเก็บและขนมูลฝอยประจำเด ือน  ท่ีมีปร ิมาณม ูลฝอยว ันหนึ่ง   
       ไมเกิน  ๕๐๐  ล ิตร 

 

- วันหนึ่งไมเก ิน  ๒๐  ล ิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๒๐ ล ิตร แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๔๐ ล ิตร แต ไมเก ิน  ๖๐  ล ิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๖๐ ล ิตร แต ไม เก ิน  ๘๐  ล ิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๘๐ ล ิตร  แตไมเก ิน  ๑๐๐  ลิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๑๐๐  ล ิตร แต ไมเกิน  ๒๐๐  ล ิตร เดือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๒๐๐  ล ิตร แต ไมเก ิน  ๓๐๐  ลิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๓๐๐  ลิตร แต ไม เกิน  ๔๐๐  ล ิตร เด ือนละ 
 

- ว ันหน ึ่งเก ิน  ๔๐๐  ล ิตร แตไมเก ิน  ๕๐๐  ล ิตร เด ือนละ 

 

 

 

๒๕๐ 
 

 

๑๕๐ 
 

 

 

 

 

 

๑๐ 
 

๒๐ 
 

๔๐ 
 

๕๐ 
 

๖๐ 
 

๘๐ 
 

๑๕๐ 
 

๒๐๐ 
 

๓๐๐ 



 

 
 

ลำดับท่ี 

 
 

ประเภท 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. 

 

 

(๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง  
เก ิน  ๕๐๐  ล ิตร  ข้ึนไป 

-  ว ันหนึ่งเก ิน  ๕๐๐  ล ิตร  แต ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร เด ือนละ 
 

-  ว ันหน ึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ค าเก ็บและขนท ุก ๆ   
   ล ูกบาศก เมตร  หร ือเศษของล ูกบาศก เมตร เด ือนละ 

 

(๓) ค าเก็บและขนมูลฝอยเป ็นครั้งคราว 
-  คร ั้งหนึ่ง ๆ  ไมเก ิน  ๑  ลูกบาศก เมตร คร ั้งละ 

 

-  คร ั้งหนึ่ง ๆ  เก ิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ค าเก็บและขนท ุก ๆ    
   ล ูกบาศกเมตร  หร ือเศษของล ูกบาศกเมตร ล ูกบาศกเมตรละ 

 
 

อ ัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บ  ขน  หรือกำจัดส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอย  โดยทำเปนธุรกิจ   
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  (ตอป) 

 

(๑) รับทำการเก็บ  และขนสิ่งปฏิก ูลหรือมูลฝอย ฉบับละ  
(๒)  รับทำการกำจ ัดสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย ฉบับละ  
(๓)  ใหบริการหองสุขา ฉบับละ 
(๔)  ใหบริการรถสุขาเคลื่อนท่ี ฉบับละ 

 

 

 

 
๑,๕๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 
 

 
๑๐๐ 

 

 

๑๕๐ 
 

 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ส.ม.๑) 

คำขอร ับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกำจ ัดส่ิงปฏิกูลหร ือมูลฝอย 
 

เลขท่ีรับ........../............. เขียนท่ี……………………………...…….. 

ว ันท ี่…..….  เด ือน……………..พ.ศ.  …………….. 
 

ข าพเจ า……………………………………..……………………อายุ………ป  ส ัญชาติ……..….   

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

อำเภอ/เขต………………..……….จังหวัด……………….  โทรศ ัพท …………………………โทรสาร........................................... 
 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือ  กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ประเภท………………………………………………….......................….…ตอ  นายกองคการบริหารส วนตำบลบานจันทน  

โดยใชชื่อกิจการวา………………………………………………………….……...........................  จำนวนคนงาน  .………  คน  

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี……… หมูท่ี……….ตำบลบานจันทน  อำเภอบานดุง  จ ังหวัดอุดรธานี   

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

พรอมคำขอนี ้  ข าพเจา  ไดแนบเอกสารและหล ักฐานต าง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
๑.  สําเนาบัตรประจำต ัวประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอร ับใบอนุญาต 
๓.  สําเนาใบทะเบียนบาน  นิติบุคคล  (ถามี) 
๔.  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

๕.  ตัวอยางหน ังสือสัญญาระหวางผูให บริการและผูร ับบริการ 
๖.  ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย 

 
 
 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอส ังเขป 
 
 
 

(ต อดานหลัง) 



 

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอส ังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอร ับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

(ลงช ื่อ)……………..…………………………ผ ูขอร ับใบอน ุญาต 
(………………………………………..) 

ส วนของเจาหนาท่ี 
 

เลขท ี่............................ได รับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน ครบ 
ไม ครบ  ค ือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

 

(ลงช ื่อ)  ...........................................  
(..........................................) 

ตําแหน ง........................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 

 
 

ความเห ็นของเจ าพนักงานสาธารณสุข 
 

( )  เห ็นสมควรอนุญาต  และควรกำหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

(ดานหล ังคำขอร ับใบอน ุญาต) 

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

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

( )  เห ็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 

(ลงชื่อ).............................................เจ าพนกังานสาธารณสุข 

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

ว ันท่ี............./.............../.............. 
ความเห็นของปล ัดองค การบริหารส วนตำบล 

 

( )  เห ็นสมควรอนุญาต  และควรกำหนดเง ื่อนไข  ด ังน ี้ 

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

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

( )  เห็นควรไม อนุญาต  เพราะ 

...................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

(ลงช ื่อ)..............................................  

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

ปล ัดองค การบริหารส วนตำบลบานจันทน 
ว ันท่ี............./.............../............. 

 

 

คำสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

( )  อน ุญาตใหประกอบก ิจการได 

( )  ไมอน ุญาตใหประกอบก ิจการ 
 
 

(ลงช ื่อ)...............................................   

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลบานจันทน  

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



 

 
 

ใบอน ุญาต  ประกอบก ิจการรับทำการเก็บ  ขน  หร ือกำจ ัดส ิ่งปฏิก ูล
หร ือม ูลฝอย 

 

แบบ  สม.  ๒ 

 

 

เล มท ี่……….  เลขท่ี….……  ป………… 
 

อน ุญาตให………………………………………..….....อายุ….…….ป ส ัญชาติ…..…..…..…..........................  

อยูบาน/สำน ักงานเลขท่ี…….….หมูท่ี…..…ตรอก/ซอย………..…………….. ถนน…....………………........................……  

ตําบล  /แ ข ว ง  ……………………………  อําเภ อ/เ ขต  ……………………….จ ั ง ห วัด  …………………………………...................  

โทรศัพท……………………………..  โทรสาร................................................... 

ขอ  ๑.  ประกอบก ิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท.............................................................................................................……ค าธรรมเน ียม………...........…บาท 
ใบเสร็จร ับเง ินเลมท่ี……..…..เลขท ี่………………ลงว ันท ี่.……..เด ือน………….….พ.ศ.  ………………...................................  

โดยใชช ื่อกิจการว า…...................................................................................………...จำนวนคนงาน…..….................คน  

ตั้งอย ู   ณ  เลขท่ี  ……...  หมูท่ี.......  ถนน.......................ตำบลบ า น จั น ท น   อำเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี   

โทรศ ัพท……………………………โทรสาร……………………………… 

ข อ  ๒.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ด ังตอไปนี้ 
(๑)  ตองปฏ ิบ ัติตามข อบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบานจันทน  เรื่อง   

การจัดการสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๕๙ 
(๒)  …………………………………………………………………………………… 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี……...เดือน…......................พ.ศ……….…….. 
 

 

ออกให   ณ  ว ันท่ี….….เดือน…………….…พ.ศ…………….. 
 

 

ลงช ื่อ  ………………..………………… ลงช ื่อ  …………………………………  
(.............................................)  (.............................................) 

ผูรับเง ิน นายกองคการบร ิหารส วนตำบลบานจันทน 
 

 

คำเตือน ๑)  ตองแสดงใบอน ุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  เห ็นไดง าย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 

๒)  ต องตออายใุบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนัน้  ต องชำระคาปรับเพ่ิมข้ึนร อยละ  ๒๐ 



 
 
 

คำขอตออายุ 

แบบ  สม.๓ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ร ับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

 

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

เขียนท่ี………………………….......................... 

ว ันท ี่…….….  เดือน………………….........……..พ.ศ.  …….........………. 
 

 

ข าพเจา…………………………………........……………..อายุ…..……ป  ส ัญชาต ิ……………..........................   

อย ูบานเลขท่ี………….หมูท่ี………..ตรอก/ซอย…………...............…………….……  ถนน………....................…….………………   

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

โทรศ ัพท…………………………..โทรสาร................................................ 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท………………………………………………..............................….…….ตอนายกองคการบริหารสวนตำบลบานจันทน  

โดยใชช ื่อกิจการว า……………………………………………………………...........................................  จำนวนคนงาน.……….คน  

ต ั้งอยู  ณ  เลขท่ี……….…หมูท ี่….……  ถนน........................  ตำบลบานจันทน  อำเภอบานดุง  จ ังหวัดอุดรธานี  

โทรศัพท……………………………..โทรสาร.............................................. 

พรอมคำขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ........................................................................................................................ 
๓. ......................................................................................................................... 

 

ขอร ับรองวา  ขอความในใบคำขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………..ผ ูขอตออายุใบอน ุญาต 

(…………………………….…….) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 

 
 

ส วนของเจาหนาท่ี 
(ดานหล ังคำขอตอใบอนุญาต) 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน ครบ 

ไมครบ  คือ 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 

๓).............................................................. 
 

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

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

ความเห ็นของปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
 

( )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกำหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

( )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

(ลงช ื่อ).............................................  
(.........................................) 

ปลัดองคการบริหารส วนตำบลบานจันทน  
ว ันท่ี............./.............../............. 

 

 

คำสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

( )  อนุญาตใหต ออาย ุใบอนุญาตได 

( )  ไม อนุญาตใหต ออายุใบอนุญาต 
 
 

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

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

นายกองคการบร ิหารส วนตำบลบานจันทน 

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



แบบ  สม.  ๔ 
 

 

คำขออน ุญาตการตาง  ๆ  เกี่ยวกับการประกอบ

กิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

 

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

 
 
 

. 

 
 

เขียนท่ี  …….…………………………………………….. 

ว ันท่ี………..  เดือน……………..............……..พ.ศ.  ……………........... 

ขาพเจา…………………………………………………..อายุ…......……ป ี   ส ัญชาติ……………...........................   

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

ตำบล/แขวง……………………..…..อำเภอ/เขต…………….............……………..จังหว ัด…………….......................………………..   

โทรศัพท …………………………………………  โทรสาร…………………………………………………………………………….………….…   

โดยใชช ื่อกิจการวา……………………………………………...............................………….จำนวนคนงาน…….............…..คน   

ต ั้งอยู  ณ  เลขท่ี…………….หมูท่ี……………...…....ตำบลบานจันทน  อำเภอบ า น ดุ ง   จังหวัดอุดรธานี  

โทรศัพท ……………………………โทรสาร................................................... 
 

ขอยืน่คำขอตอ  นายกองคการบริหารสวนตำบลบานจันทน  ดวยขาพเจ าม ีความประสงค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 

 
 
 

ขอร ับรองวา  ขอความในใบคำขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………..ผ ูขออนุญาต 

(………………………………………..) 


