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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเคย  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

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 

สวนตําบลทาเคยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาเคยและนายอําเภอทาฉาง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเคย  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเคยเมื่อพนกําหนดสิบหาวัน

นับถัดจากวันที่ไดประกาศโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

    “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึง  ส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

    “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่นและหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 
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    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเคย  

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลทาเคยอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลทาเคย  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทาเคย  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน  แตใหผูดําเนินการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัด

ของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทาเคย  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดาํเนนิกจิการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทาเคยและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทาเคย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลทาเคย  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลทาเคย  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
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การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลทาเคย  จะตองดําเนินการใหถูกตองดวย

สุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ    ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือ  มูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลทาเคย  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือ 

ทางสาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลทาเคยจัดไวให 

   (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ    ๙  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเคย  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้   

     (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

     (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทาเคยประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

     (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

       (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

         (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 



 หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

        (๑.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิด  สามารถปองกัน

กล่ินและสัตวแมลงพาหนะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

        (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

        (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  ตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

        (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕  %) 

        (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนญุาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกจิการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมี

ขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลทาเคยประกาศกําหนด 

          (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

          (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

          (๒.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๐ 

          (๒.๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังตอไปนี้ 

               (๒.๒.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลที่ตองการรับกําจัด 

               (๒.๒.๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

               (๒.๒.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

          (๒.๓)  รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

               (๒.๓.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่ีจะใชในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

               (๒.๓.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล 
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            (๒.๓.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานที่จะใชใน 

การดําเนินกิจการดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือส่ิงใด   

ที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

        (๒.๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย   

        (๓.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๐ 

        (๓.๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

              (๓.๒.๑)  ประเภทของมูลฝอยท่ีตองการเก็บ  ขน 

              (๓.๒.๒)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

              (๓.๒.๓)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

              (๓.๒.๔)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอคุณภาพชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของ

ประชาชน 

              (๓.๒.๕)  สถานที่และวิธีการในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 

        (๓.๓)  รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการ

ชั้นตน  ดังนี้ 

              (๓.๓.๑)  จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมี  และหนาที่โดยสังเขป 

              (๓.๓.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บขน 

              (๓.๓.๓)  สถานที่รวบรวมมูลฝอย  (ถามี) 

              ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการ

ดังกลาว  ส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดท่ีเปน

กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

        (๓.๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

        (๔.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๐ 



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

        (๔.๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

              (๔.๒.๑)  ประเภทของมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 

              (๔.๒.๒)  วิธีการเก็บ  ขนมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

              (๔.๒.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน         

        (๔.๓)  รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

              (๔.๓.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีที่จะใชในการดําเนินการกําจัดมูลฝอย 

              (๔.๓.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดมูลฝอย   

              (๔.๓.๓)  แสดงหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานที่จะใชในการดําเนินกิจการ

ดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์

ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

       (๔.๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

   (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยางและรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง  

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จ

แลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

     (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลาง  ตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

     (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

          (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

          (๒.๑)  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

          (๒.๒)  ขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง   

   (๓)  ผูไดรับดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

         (๓.๑)  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

         (๓.๒)  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

         (๔.๑)  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

         (๔.๒)  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง   

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทาเคยเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาต  จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด   

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทาเคย 



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ   

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองถิ่นท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว

ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทาเคย  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาเคยในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคยเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประดิษฐ  จันทรแจมใส 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทาเคย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๑.๑)  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
   (๑.๑.๑)  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป
ลูกบาศกเมตรละ   
   (๑.๑.๒)  เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตร  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  
๑  ลูกบาศกเมตร   
(๑.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
   (๑.๒.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 
      (ก)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ   
      (ข)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร   
คาเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐  ลิตร  หรือเศษของแตละ  ๒๐  ลิตร  เดือนละ   
      (ค)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  
เดือนละ   
      (ง)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ
ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
   (๑.๒.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนการชั่วคราว 
      (ก)  ครั้งหนึ่ง ๆ  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ   
      (ข)  ครั้งหนึ่ง ๆ  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ
ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร ๆ ละ   
(๑.๓)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
   (๑.๓.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 
      (ก)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน  ๒  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณไมเกิน  
๑๓  ลิตร  เดือนละ   
      (ข)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  ๒  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณเกิน  
๑๓  ลิตร  คาเก็บและคาขนทุก ๆ  ๒  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  ๑๓  ลิตร  หรือเศษของแตละ   
๒  กิโลกรัม  หรือแตละ  ๑๓  ลิตร  เดือนละ   
   (๑.๓.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราวครั้งละ   

 
 
 

๒๐๐   
 

๑๐๐   
 
 

๓๐   
 

๔๐   
 

๑,๕๐๐   
 

๑,๕๐๐   
 

๑๕๐   
 

๑๕๐   
 
 
 

๓๐๐   
 
 

๓๐๐   
๕๐๐   

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
(๒.๑)  รับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ   
(๒.๒)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป    ฉบับละ   
(๒.๓)  รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเชื้อ      ฉบับละ   
(๒.๔)  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ        ฉบับละ   

 
 

๕,๐๐๐   
๕,๐๐๐   
๕,๐๐๐   
๕,๐๐๐   

 

 



คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

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

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

 

  ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคล)...................................................................อายุ.........ป   
เลขประจําตัวประชาชน............................................................................สัญชาติ................บานเลขท่ี................ 
หมูท่ี..........ตรอก/ซอย............................................ถนน........................แขวง/ตําบล........................................... 
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด......................................ไปรษณีย..................................................... 
เบอรโทรศัพท..................................... 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลทาเคย  ดังตอไปนี้ 
  ๑.  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ชื่อ....................................................................................  
ประเภท..........................................................................ขนท้ิงขยะ/กําจัดสิ่งปฏิกูล............................................ 
พ้ืนท่ีใหบริการ...........................................ครอบครัว  อัตราคาบริการ..................................บาท/เดือน/ป 

๒.  เขตบริการในพ้ืนท่ีซอย......................................ถนน.....................................หมูท่ี.............   
ตําบล/แขวง...........................................  อําเภอ/เขต...................จังหวัด...................................................
โทรศัพท................................................. 

๓.  มีพาหนะในการบริการจํานวน...............................  คัน  มีคนงาน................................คน   
 ๔.  ผูดําเนินกิจการ/คนงาน     
  ๔.๑  ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อายุ  ..............ป  
สัญชาติ................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..............ซอย................................ถนน  .................................  
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...........................................  จังหวัด...................................  
โทรศัพท....................................................... 
 ๔.๒  ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อายุ  ............ป  
สัญชาติ.................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..............ซอย......................ถนน..........................   
ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต...............................  จังหวัด..................โทรศัพท....................... 

พรอมคํารองนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้ 
 (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให   
     (ท้ังผูขออนุญาตและผูขนท้ิง)   
 (๒)  สําเนาทะเบียนบาน  (ท้ังผูขออนุญาตและผูขนท้ิง) 

 (๓)  รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป  ไมสวมหมวกและแวนตาดําถายไวไมเกิน  ๖  เดือน   

               (ท้ังผูขออนุญาตและผูขนท้ิง) 

 (๔)  ใบรับรองแพทย  (ท้ังผูขออนุญาตและผูขนท้ิง) 

 (๕)  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 (๖)  สําเนาทะเบียนรถ  พรอมรูปถาย 

 (๗)  หนังสืออนุญาตอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการ 



 (๗.๑)................................................................................................................................. 

 (๗.๒)................................................................................................................................. 

 (๗.๓)................................................................................................................................. 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ    

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

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

                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ใบอนุญาต 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
      เห็นสมควรใหใบอนุญาตและกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
      ไมเห็นควรอนุญาต เพราะ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ)............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
       (............................................) 
 ตําแหนง......................................................... 

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

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

      อนุญาตใหประกอบกิจการได 
      ไมอนุญาตใหประกอบการ เพราะ
...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

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

                      นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 
              วันท่ี .............../................../.......................... 

 



คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

  

รับเลขท่ี...........................                   เขียนท่ี............................................................. 

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

 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

      ขาพเจา...................................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ.....................
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานใหญ  เลขท่ี.................หมูท่ี.......................ซอย......................ถนน.................................
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ......................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย.........................หมายเลขโทรศัพท...........................................เปนผูไดรับอนุญาตใหดําเนิน
กิจการ    เก็บ  ขน    กําจัดสิ่งปฏิกูล    สิ่งปฏิกูลมูลฝอย  นําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเขาไปกําจัดใน
สถานท่ีหรือบริเวณท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเคยจัดไวตามใบอนุญาตเลขท่ี......................................สิ้นอายุ
วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ.........................ขอตออายุใบอนุญาตดังกลาวเพ่ือดําเนินกิจการตอไป 

ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย  คือ 
    (๑)  ใบอนุญาตดําเนินกิจการ  (ฉบับเดิม)  เลขท่ี.................................. 
    (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของกิจการ 
      (๓)  หนังสือมอบอํานาจ  พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
    (๔)  คาธรรมเนียม..................................................บาท 

 

                (ลงชื่อ)...........................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
            (..........................................) 
 
ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี/เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
 .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 
 .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
   

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

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

                       นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

รับเลขท่ี...........................             เขียนท่ี.............................................................. 

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

 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 
      ขาพเจา...........................................................................................อายุ...............ปสญัชาติ...................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานใหญ  เลขท่ี................หมูท่ี......................ซอย...............................ถนน..........................
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย.........................หมายเลขโทรศัพท..........................................เปนผูไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการ  
  เก็บ  ขน    กําจัดสิ่งปฏิกูล    สิ่งปฏิกูลมูลฝอย  นําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเขาไปกําจัดในสถานท่ี
หรือบริเวณท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเคยจัดไวตามใบอนุญาตเลขท่ี.................................ประสงคขอ 
ใบแทนใบอนุญาต  เนื่องจาก    ชํารุด    สูญหาย     
ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานมาดวย  คือ 
  (๑)  ใบอนุญาตเดิมซ่ึงชํารุดหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 
  (๒)  ใบรับแจงความของสถานีตํารวจแหงทองถ่ิน  ท่ีใบอนุญาตสูญหาย 
  (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  
             (ลงชื่อ)....................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
                  (.................................................) 
 

ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี/ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน  
 .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................. 

คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 
 .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................. 
   (ลงชื่อ).........................................................ผูอนุญาต 

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

                          นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 


