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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง 
เร่ือง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง   

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดงและนายอําเภอพิบูลย์รักษ์  จึงตราข้อบัญญัติไว้   

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง  เร่ือง  การกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ้านแดงแล้ว  ๗  วัน 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลบ้านแดง  เร่ือง  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ข้อ  ๔  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์   

หรือที่อื่น   

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง 
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  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ  ๖  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง  

ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดงอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด 

เป็นผู้ดําเนินกิจการรับทํา  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๑๒  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในที่หรือ 

ทางสาธารณะ  เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระนํ้า  บ่อน้ํา ฯลฯ  เว้นแต่ในที่ซึ่ง 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดงจัดไว้ให้ 

(๒)  ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในทางสาธารณะ  หรือที่สาธารณะอื่นใด  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ

หรือที่เก็บมิดชิด  ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นร่ัวออกมาข้างนอก 
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(๓)  ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย   

(๔)  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  ขุด  หรือเคลื่อนย้ายมูลฝอยในที่  รถขน   

เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๕)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง  ต้องจัดให้มี 

ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน   

โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ  ๘  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดงมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการ

และระเบียบการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ 

ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ  ๑๒  ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดงได้ 

ข้อ  ๙  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน 

และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง  จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 

การให้บริการเก็บ  ขน  แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง  ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๐  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล

และหรือมูลฝอยตามข้อ  ๘  ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๑  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคารหรือสถานที่ประเภทใดในบริเวณใด  ควรทําการเก็บ  

ขน  และหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้ง 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หรือเม่ือได้ปิดประกาศไว้ 

ในที่เปิดเผยบริเวณท่ีอาคารนั้นหรือสถานที่นั้นตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่ประกาศแล้ว  

เม่ือครบกําหนด  ๑๕  วันแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เก็บ  ขน  และหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย 

จากอาคารหรือสถานที่นั้น  โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๒  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๓  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

บ้านแดง  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน   

ดังต่อไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

(๓)  สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ 

(๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕)  เอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๔  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 

 (๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

  (๑.๑.๒)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  สามารถป้องกันกลิ่น 

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 

  (๑.๑.๓)  มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 

  (๑.๑.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 

  (๑.๑.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  

(เช่น  ไลโซน ๕%) 
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  (๑.๑.๖)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความท่ีตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะ

ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน  

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดงประกาศกําหนด 

 (๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

(ข) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 (๑) ต้องมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

 (๒) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่า  จะนําสิ่งปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๑)  รถที่ใช้ขนถ่ายขยะมูลฝอยจะต้องมีตัวถังปิดผนัง ต้องทําด้วยวัสดุทนทานทําความสะอาด

ได้ง่าย  ไม่ร่ัวซึม  หรือใช้ผ้าใบคลุมปิดมิดชิด  และต้องติดตั้งภาชนะรองรับน้ําชะมูลฝอยใต้ท้องรถในระหว่าง 

การขนส่ง 

 (๒)  ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ  ต้องมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอย  โดยผ่าน 

การอบรมการป้องกันและอันตรายจากขยะ 

 (๓)  ต้องขนอย่างสมํ่าเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอย 

และสถานที่จัดเก็บ  เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น 

 (๔)  ผู้ขับขี่ยานพาหนะมูลฝอย  และผู้ปฏิบัติประจํายานพาหนะขนมูลฝอยต้องระมัดระวัง 

มิให้มูลฝอยและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตกหล่นในระหว่างขนส่ง 

 (๕)  ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 (๖)  ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน  เพื่อป้องกันเหตุรําคาญและการรบกวนชุมชน   

หรือพื้นที่รถวิ่งผ่าน 

(ง) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๑)  ต้องเป็นระบบกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
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 (๒)  ต้องมีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ที่ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและประชาชน

ข้างเคียง 

 (๓)  ต้องควบคุมเศษขยะมูลฝอย  กลิ่น  แมลงและพาหะนําโรค  เพื่อป้องกันปัญหารบกวน 

ด้านสุขภาพอนามัยและสภาพที่ไม่น่าดู 

 (๔)  ต้องจัดเตรียมมาตรการป้องกันอัคคีภัย  แผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหา  กรณีเคร่ืองจักร

อุปกรณ์เกิดขัดข้อง  หรือเกิดความล่าช้าด้วยสาเหตุอื่นใดในระหว่างปฏิบัติงาน 

ข้อ  ๑๕  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๘   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่า  คําขอดังกล่าว 

ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข

ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืน 

คําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี 

กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน  ๑๕  วัน 

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๖  ผู้ได้รับอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๕  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ 

ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มี 

เหตุอันสมควร  ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๗  ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๕  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ 

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 

 (๑)  ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางและรองเท้า 

หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางและรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น 

การปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๒)  ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วให้ทํา

การดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลและทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูด

สิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เชน่  ไลโซน  ๕%) 

 (๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  อย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ออก 

ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้าง  ต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

 (๔)  กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น ไลโซน ๕%)  

แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

 (๕)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

(ข) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 (๑)  ห้ามถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในหรือทางสาธารณะ 

 (๒)  ต้องมีการควบคุม  กลิ่น  แมลงและพาหะนําโรค  เพื่อป้องกันปัญหารบกวนด้านสุขอนามัย

และสภาพท่ีไม่น่าดู 

 (๓)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

(ค) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๑)  ขณะทําการเก็บขนมูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยางและรองเท้าหนังยางหลังจาก 

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ออก 

ปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้าง  ต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วยวิธีการ

ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 
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 (๓)  การเก็บขนมูลฝอยต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย  มิให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง  ขณะขนย้าย

ต้องไม่ทําให้มูลฝอยตกหล่น  หรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน  กรณีที่มีมูลฝอยหกเร่ียราด  ให้จัดเก็บ 

ให้เรียบร้อย  แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

 (๔)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

(ง) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๑)  ห้ามถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในหรือทางสาธารณะ 

 (๒)  ต้องมีการควบคุม  กลิ่น  แมลงและพาหะนําโรค  เพื่อป้องกันปัญหารบกวนด้านสุขอนามัย

และสภาพท่ีไม่น่าดู 

 (๓)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัตงิานกําจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

ข้อ  ๑๘  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้  ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดงเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  โดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๕  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตรา 

ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก 

หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น 

ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม

ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม 

คร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจํานวน 



 หน้า   ๘๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๒๐  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ้านแดง 

ข้อ  ๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ 

จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูง  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๒๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําบันทึกการแจ้งความ 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๒๔  ในกรณีที่ปรากฏว่า  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ 

ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ข้อ ๒๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า  ได้กระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า   ๘๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข 

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้

และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๖  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 

วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๗  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  

ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง  หรือเขตพื้นที่การให้บริการ

ของผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้อง 

ด้วยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ

กําหนด 

ข้อ  ๒๙  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดงในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ  ๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า   ๘๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๓๑  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

จิตรเลขา  คนฉลาด 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ รายการ บาท 

๑ อัตราคาเก็บและขนสงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

 ๑.๑ 

 -  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  ลูกบาศกเมตรแรก  ลูกบาศกเมตร 

ตอ ๆ  ไป  ลูกบาศกเมตรละ 

 -  เศษของลูกบาศกเมตร  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร   

 

๒๕๐.- 

 

๑๕๐.- 

๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  

 ๒.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  

  ๒.๑.๑  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ   ๑๐ - ๒๐ 

  ๒.๑.๒  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

     -  คาเก็บและขน  ๒๐  ลิตร  แรก                                            เดือนละ   

     -  คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตรหรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตรตอไป       เดือนละ   

 

๑๐ - ๓๐ 

๑๐ - ๓๐ 

 ๒.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง เกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป  

  ๒.๒.๑  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๒,๐๐๐.- 

  ๒.๒.๒  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

 -  คาเก็บและขน  ๑  ลูกบาศกเมตรแรก เดือนละ   

 -  คาเก็บและขนทุก ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร  หรือ  เศษของลูกบาศกเมตร  ตอไป    

 

๒,๐๐๐.- 

๒,๐๐๐.- 

 ๒.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ  

  ๒.๓.๑  ท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร      ครั้งละ   ๑๕๐.- 

  ๒.๓.๒  ท่ีมีปริมาณเกิน  ๑  ลกูบาศกเมตร 

 -  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ   

 

๑๕๐.- 

๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  

 ๓.๑  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล  ฉบับละ ๕,๐๐๐.- 

 ๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล   ฉบับละ ๕,๐๐๐.- 

 ๓.๓  รับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย   ฉบับละ ๕,๐๐๐.- 

 ๓.๔  รับทําการกําจัดมูลฝอย   ฉบับละ    ๕,๐๐๐.- 
 

 



แบบ  สม.๑ 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

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

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

ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ  ...........................................................................  อายุ.................ป 

สัญชาติ.....................................อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย................................

ถนน.........................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................... 

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

ขอยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ประเภท

...............................................................................................  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง   

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

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  ..............หมูท่ี.............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................... 

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

  

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ดังนี้ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

๓. สําเนาใบทะเบียนบาน  นิติบุคคล  (ถามี) 

๔. บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

๕. หลักฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ขอรับรองวาขอความนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

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

สวนของเจาหนาท่ี 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน 

   ครบ   

  ไม ไมครบ  คือ   

๑. .................................................................. 

๒. .................................................................. 

๓. .................................................................. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

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

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

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

                                     ตําแหนง 

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

 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

(  )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

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

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

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

                                    ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

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

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

                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

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



 

แบบ  สม.๒ 

 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรอืกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมลูฝอย 

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

  อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ........................................................อายุ..............ป 

สัญชาติ...........อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี............หมูท่ี.........ตรอก/ซอย.............ถนน.............................................  

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

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

 ขอ  ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ประเภท.............................................................................คาธรรมเนียม...................................................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี............เดือน..............................พ.ศ.  .................... 

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

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี............  หมูท่ี...........ถนน...........................ตําบล............................อําเภอ................................ 

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

 ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง  เรื่อง  การจัดการ 

สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

                     (๒) .............................................................................................................................. 

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

 ออกให  ณ  วันท่ี...............เดือน................................พ.ศ.  ...................... 

 

 

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

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

                          ผูรับเงิน     นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

 

 

คําเตือน  ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 

            ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นสุด  มิฉะนั้น  ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 



 
 

แบบ  สม.๓ 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

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

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

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

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

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

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

  ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ประเภท.......................................................................................ตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

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

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.............หมูท่ี..............ถนน...............ตําบล...........................อําเภอ..................จังหวัด.............. 

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

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

๓. สําเนาทะเบียนบาน 

๔. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล 

๕. อ่ืน ๆ 

  ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

(ดานหลังคําขอตอใบอนุญาต) 

สําหรับเจาหนาท่ี 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

   ไมครบ  คือ 

     ๑)................................................................. 

     ๒)................................................................. 

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

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

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

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

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

(  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

(  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

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

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

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

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

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

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

                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

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

 

 



 

 

แบบ  สม.๔ 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

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

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

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

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

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

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

โดยมีชื่อกิจการวา....................................................................................................จํานวนคนงาน.................คน 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.................หมูท่ี...............ตําบล.......................อําเภอ..............................จังหวัด........................ 

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

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง  ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

 ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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


