
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
เร่ือง  การกำจัดสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ. 2564 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาว่าด้วย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ. 2564  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา  54  
มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  และมาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  โดยได้รับความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาและนายอำเภอคลองท่อม  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรอื มีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลอดจนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

“มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่อาจทำ 
ให้เกิดอันตรายอันเนื่องมาจากปริมาณความเข้มข้น คุณภาพทางกายภาพเคมี และชีวภาพ เช่น ประเภทติดไฟ
ง่าย สารกัดกร่อน สารประเภททำให้เกดิปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ วัตถุระเบิด  สารที่สามารถถูกชะล้างได้ 
กากกัมมันตรังสี และประเภทที่ทำให้เกดิโรค 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานทีห่รือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ สิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลเพหลา 
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 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”-หมายความว่า พนักงานส่วนตำบลหรือบุคคลใดซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตัง้หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  ให้ 
เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา   

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิน่อ่ืน ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้
ดำเนินกจิการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัตินี้ข้อนี้  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ข้อ 
8 แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจดัสิ่ง 
ปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลามอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทน  หรือเขต
พ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น 

ข้อ 7 เจ้าของ ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานทีซ่ึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรอื 
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล     
เพหลามอบให้บุคคลอ่ืน ดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบล  
เพหลา หรือบุคคลอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลามอบพ้ืนที่ให้ดำเนินการแทนตามอัตราที่กำหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลาจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่ง 
ปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากในท่ีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาจัดไว้ให้ 

(๒) เจ้าของ  ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือสิ่ง
เปรอะเปื้อนที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยคำแนะนำของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

 

 



-3- 

(๓) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบหรือทำการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในอาคาร 
สถานที ่หรือท่ีดินว่างอันเป็นของเอกชนทั้งของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือ
สถานที่สาธารณะอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เว้นแต่จะเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องทำการจัดเก็บ ขน  และกำจัดตาม        
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อพ้น    
กำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย ละเลย 
หรือกระทำการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานที่ดังกล่าว 

และผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

(๖) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑0 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรอืกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำ 
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาจะตอ้ง
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกำจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการดำเนินกิจการ

ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำจัดมูลฝอย 
(๕) เสนอแผนการดำเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ความ

พร้อมด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
(๖) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาประกาศกำหนด 
ข้อ ๑1 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑0 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลง 

พาหะนำโรคได้ มีฝาปิด – เปิดอยู่ด้านบน 
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(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
(๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
(๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตกัน้ำ ไม้กวาด  น้ำยาฆา่เชื้อโรค  

(เช่น ไลโซน ๕%) 
  (๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่าย 

สิ่งปฏิกูลเช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่
เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเพหลาประกาศกำหนด 

(๑.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้ม
สูงถึงแข้งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

(๑.3) กรณีที่ไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำสิ่งปฏิกูลไปกำจัด ณ 
แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจดัสิ่งปฏิกูล 
(๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กำจัดสิ่งปฏิกูล 
(๒.๒) มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

(๒.๒.๑) ทีไ่ม่ก่อให้เกิดปนเปือ้นหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน แหล่งน้ำ น้ำใต้ดิน  
พืชผลทางการเกษตร 

(๒.๒.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และสัตว์พาหะนำโรค 
(๒.๒.๓) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ 

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย 
(๓.๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

(๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบที่ง่าย
ต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทำความสะอาดง่าย 

(๓.๑.๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการ
ปฏิบัติงาน 

(๓.๑.๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความ  
รำคาญและสามารถมองเห็นไดใ้นระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

(๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานระดับที่ขนถ่ายมูล
ฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะ
ปฏิบัติงาน 

(๓.๒) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอย 
(๓.๒.๑) ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
(๓.๒.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ในขณะทำหน้าที่เกี่ยวกับเก็บ ขน มูลฝอย 
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกจิการรับทำการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑) สถานที่ดำเนินการกิจการรับทำการกําจัดมูลฝอยต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน ศาสนสถาน 
สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งน้ำสาธารณะโดยให้คํานึงการป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือเหตุรําคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
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(๔.๒) ต้องมีระบบการกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น อาจจะเป็นระบบเตาเผาหรือ
ระบบฝังกลบหรือระบบหมักเป็นปุ๋ยซ่ึงแตล่ะระบบจะต้องมีข้อกําหนดหลักเกณฑท์ีป่้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและประชาชนข้างเคียงรวมทั้งการป้องกันเหตุรําคาญด้วย โดยการจัดวางระบบจะต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

(๔.๓) ต้องมีผู้ควบคุมหรือดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  

(๔.๔) ต้องจัดให้มีผ้าปิดปากปิดจมกู เสื้อคลุมถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถงึแข้งอุปกรณ ์
ทำความสะอาด เช่น  ถังตักน้ำ ไม้กวาด พลั่ว น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%)  สำหรับ
ผู้ปฏบิัติงาน 

ข้อ ๑2 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขอ
อนุญาตก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้
รับคำขอ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ข้อบญัญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องม ี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น  กำหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณ ี

ข้อ ๑3 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑4 ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
(๑.๑) ขณะทำการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น 

สวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน 

(๑.๒) ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วให้ทำการ
ดูดน้ำสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่ง
ปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลดว้ยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 

(๑.๓) ทำความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง   หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สำหรับสถานที่ทำความสะอาดยานพาหนะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่
ประชาชน 
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(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 
แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด 

(๑.๕) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

(๒.๑) ดำเนินงานระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกำจัด 
(๒.๒) ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางและรองเท้าหนัง 

ยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจำวัน 

(๒.๓) ควรมกีารตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย 

(๓.๑) ขณะทำการเก็บ ขน มูลฝอย ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณป์้องกันส่วนบุคคล  
เช่น สวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน 

(๓.๒) ทำความสะอาดพาหนะเก็บ ขน มูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ ๑ ครั้ง  หลังจากท่ีออก 
ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยแล้ว สำหรับสถานที่ทำความสะอาดยานพาหนะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่
ประชาชน 

(๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย 
(๓.๔) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย 
(๔.๑) ดำเนินงานระบบกำจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ตามประเภทของระบบกำจัด 
(๔.๒) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น สวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง  

และรองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจำวัน 

(๔.๓) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ข้อ ๑5 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นำความในข้อ ๑0 ข้อ ๑1  ข้อ ๑2 
ข้อ ๑3 และข้อ ๑4  ให้นำมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑6 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียคา่ธรรมเนียมครั้งต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน 

ข้อ ๑7 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เพหลา 

ข้อ ๑8 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 19 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย  หรือชำรุด ตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายขอ้บัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าทีแ่หง่ท้องทีท่ีใ่บอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ต้องนำ
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ประกอบด้วย 

 ข้อ ๒0 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒2 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๒3 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒4 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน   
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการต้องดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่
เจ้าพนักงานทอ้งถิน่โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

ข้อ ๒5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ 
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอำนาจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเพหลาในเรื่องใดหรือทกุเรื่องก็ได ้

ข้อ ๒6 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒7 ผู้ใดที่รับอนุญาตเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้  
ดำเนินการไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ เมื่อต่ออายุใบอนุญาตให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒8 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อำนาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  3  สิงหาคม  2564  
 
 
  
      (ลงชื่อ) 
              (…นายประยูร....แก้วรัตน์...) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
 
 

              เห็นชอบ 
 
 

(ลงชื่อ) 
             (…นายไพศาล……ศรีเทพ…) 
                นายอำเภอคลองท่อม 

 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
เร่ือง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ ประเภท 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 

1 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
1.1) เศษของลูกบาศก์ หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไป          

ลูกบาศก์เมตรละ 
1.2) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป                             

(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
2.1) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน   
        500 ลิตร 
        - วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลติร                                     เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน   20 ลิตร แต่ไม่เกิน   40 ลิตร            เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน   40 ลิตร แต่ไม่เกิน   60 ลิตร            เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน   60 ลิตร แต่ไม่เกิน   80 ลิตร            เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน   80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร            เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร            เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร            เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แตไ่ม่เกิน 400 ลิตร            เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร            เดือนละ 
2.2) ค่าเก็บและขยะมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน   
       500 ลิตรขึ้นไป 
       - วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                             เดือนละ 
       - วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ  
         ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                 เดือนละ 
2.3) ค่าเก็บและขยะมูลฝอยครั้งคราว  
       - ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                        ครั้งละ 
       - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ  
         ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร           ลูกบาศก์เมตรละ  
                  
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ      
เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
3.1) รับทำการเก็บ ขน ส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                     ฉบับละ 
3.2) รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                            ฉบับละ  
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สม.1 

แบบคำขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรบัทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏกิูลหรอืมูลฝอย 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา พ.ศ. 2564 
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........................................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................ ..................
หมายเลขโทรศัพท์.................................. รหัสไปรษณีย์......................................................... 

 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทำเป็น
ธุรกิจประเภท 
 [   ] เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกำจัดที ่……………….……………………………………………………………….…… 
 [   ] เก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกำจัดอยู่ที่ ……………………………………………..…………………. 
 [   ] เก็บขนมลูฝอยโดยมีแหล่งกำจัดที่ …..………………………………………………………………………………….. 
 [   ] เก็บขนและกำจัดมูลฝอย โดยมีระบบกำจัดอยู่ที ่………………………………………………………………..…. 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาพร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 
   สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/อ่ืน ๆ ระบุ……………………………………..…………..….) 
ที่รับรองถูกต้อง 
  สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอำนาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 

1).............................................................................................................................................. 
2)............................................................................................................................................. . 
3).............................................................................................................................................. 
4)........................................................................................................... ................................... 
5).............................................................................................................................................. 
6)......................................................................... ..................................................................... 

 
 
 



                                                                           (ด้านหลังคำขอรับใบอนุญาต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ) ……………………….………………… ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             (…….…………..………….……………….) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ ……………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 (    ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ ..…………………………………………………..……………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
     (ลงชื่อ) ………………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
            (…………………..……………..………….) 
     ตำแหน่ง……….…………………………………. 
           วันที่ ………/……………/………..…… 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
  (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (   ) ไมอ่นุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
    (ลงชื่อ) ………………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
           (………………………………….…………) 
    ตำแหน่ง …………………………….………... 
                                                วันที่ ………/………..……/…….……… 

 



สม.2 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

เล่มที…่……. เลขที…่.…… ปี……….... 

 อนุญาตให้…………..………………..…………………………….…....อายุ………..….ปี  สัญชาติ……………...……. 
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี…………….….หมู่ที…่……..…ตรอก/ซอย………….….…ถนน…....………….………………... 
ตำบล/แขวง………………….………………อำเภอ/เขต……………………….……….…..จงัหวัด…………..…………….………... 
โทรศัพท…์……………………………..….โทรสาร...................................................รหัสไปรษณีย์............................... 
 ข้อ 1.ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยใช้ชื่อสถานประกอบการ
ว่า….................................................................................. ต้ังอยู่ ณ เลขที่……….……......หมูท่ี.่................. 
ตรอก/ซอย..........................ถนน............................................ตำบล/แขวง...................................................... 
เขต/อำเภอ...............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท…์………………………โทรสาร………………………………มีพ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
จำนวนคนงาน………………..….คน      ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต......……………….….…บาท 
(………………………………..………………………………………..)   ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่….………..…..เลขที…่………..……
ลงวันที่.……...…..เดือน………………….……….….พ.ศ. …………..……. 
 ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กำหนดไว้ ในข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเพหลา เรื่อง “การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ............” 
 ข้อ ๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ .............................................................................................................................. 
  ๓.๒ .............................................................................................................................. 

  ๓.๓ .............................................................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับนี้  ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ...............เดือน.........................................พ.ศ..................... 

                 ออกให้  ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ........................... 
 
 

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

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 



สม.3 

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต 
 

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

                                                      วันที่...........เดอืน.......................................พ.ศ................. 

  ข้าพเจ้า……………………………………………...………………อายุ………....…ป ีสัญชาติ………………….…
อยู่บ้านเลขท่ี……………หมู่ที่…….…ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………….....ตำบล…………….……………
อำเภอ…………………….…….จังหวัด………..…….…………...รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์…..………..…………… 

  ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท…………………………….………………………….… 
ตามใบอนุญาตเล่มที่……….………เลขที…่……..../……….ออกให้เมื่อวันที่..………...เดือน..…………….….พ.ศ……...….… 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

  พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
  1. สำเนาบัตรประจำตัว……………………………… (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
   3.1 …………………………………………………………………………………………… 
   3.2 …………………..………………………………………………………………………. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ) ……………………………………….…… ผู้ขอรับใบอนุญาต 
           (…………………….…………..……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
(   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต 
เพราะ ………………………………….……………………..………………. 
………………………………………………………………..….………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
(ลงชื่อ) ………………………….……………เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข        
      (………………………….…………………)  
ตำแหน่ง …………………………………………… 
      วันที่ ….…./…………….…./…………... 
 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

 
  (ลงชื่อ) …………….…………………………………… 
           (…………………………………….………….) 
ตำแหน่ง………………………………………………………. 
         วันที่ …………/…………….……/……..…… 

 



สม.4 

แบบคำขอใบอนุญาตทั่วไป 
 

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

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

  ข้าพเจ้า................................................................อายุ...............ปี  สัญชาติ.............................. 

อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...........................ถนน...................................................
ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด
.............................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.................................................
โทรสาร.................................................. 

  มีความประสงค์
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................. .................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังนี้ 
 

   สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบ…ุ……………………………………………………………………..………….) ที่รับรองถูกต้อง 

 สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอำนาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
    1)............................................................................................................................................. 
     2)............................................................................................................................................. 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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



คำร้องขออนุญาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย 

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

วันที่....................เดือน....................................................พ.ศ..................... 
1. ข้าพเจ้า....................................... ................................อายุ .... .................ปี  สัญชาติ

........................... 
อยู่ บ้ าน เล ขที่ .. .. ........... ..... .......ห มู่ ที่ . .. . ....... ..... ....ต รอก/ซอย ................... ........ ...........ถน น
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ต ำ บ ล /แ ข ว ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อ ำ เภ อ / เข ต
................................................จังหวัด.................................... ..รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์
............................................โทรสาร.......................................... ............. 

2. มีความประสงค์ 
 ขออนุญาตลงถังขยะ  จำนวน..............................ถัง  ณ บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี่

..............ถนน..................................ตำบล....................................อำเภอ....................................จังหวัด

.....................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์...............................................โทรสาร

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

 ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยโดยข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะ
ตามอัตราที่กำหนด 

3. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
 สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ที่รับรองถูกตอ้ง 

 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองถูกต้อง 

 แผนผังแสดงเส้นทางและจุดที่ขอให้ทำการลงถังขยะ 

  ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

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

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

 


