
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

องคการบริหารสวนตําบลหางสูง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

และนายอําเภอหนองใหญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  นับตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลหางสูง  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 ขอ  ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรืออื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวาเจาพนักงานซึ่ งไดรับการแตงตั้ ง 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหางสูง  แตฝายเดียวเทานั้น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลหางสูงอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลหางสูงอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

วรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหางสูง  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหางสูงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน   

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหางสูง  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ  ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ   

ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหางสูง  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลหางสูงมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 

สวนตําบลหางสูงตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



การกําจัดมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ในท่ีหรือทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหางสูงจัดไวให 

 (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 (๓) หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือทําการใด ๆ  ในที่รองรับรถเข็น   

หรือที่พักส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลหางสูง  เวนแตเปนการกระทํา 

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

 (๔) หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตไดกระทํา 

โดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ  ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น    

ขอ  ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธรุกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหางสูง   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน   

ดังตอไปนี้   

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (กรณีบุคคลธรรมดา) 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน  (กรณีบุคคลธรรมดา) 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๓) สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

 (๔) สําเนาใบมอบอํานาจตัวแทน  (กรณีมีการมอบอํานาจใหตัวแทนมาขออนุญาต) 

 (๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

   (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

   (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

   (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดตองอยูในสภาพที่ดีไมรั่วซึม 

   (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตนและตองแสดงเลขทะเบียน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพท  โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา๑๐  เซนติเมตร 

   (๑.๒) ตอง จัดใหมี เ ส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแข ง   

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวา 

จะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

 (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในท่ีดินที่ใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

   (๒.๒.๑) ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน   

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

้หนา   ๕๘
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   (๒.๒.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตว 

พาหะนําโรค 

   (๒.๒.๓) ไม เปน ท่ีน ารั ง เกียจ  ไมกอ ให เกิดก ล่ินเหม็น   สกปรก   

หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

 (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บมูลฝอย 

  (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   (๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๓.๑.๒) สวนของรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองปกปดมิดชิด  สามารถปองกัน 

กล่ินและสัตวพาหะนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

   (๓.๑.๓) สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองอยูในสภาพดี  ไมรั่ว  ไมซึม 

    (๓.๑.๔) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซ  ๕%) 

   (๓.๑.๕) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย   

ใหรูวาเปนพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เปนตนและตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพท  โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

   (๓.๒) ตองจัดใหมี  ผาปดปากปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง   

หุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซ  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๓.๓) กรณีที่ ไมมี ระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐานวา 

จะนํามูลฝอยไปกําจัดที่สุขลักษณะแหงใด 

 (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทํากําจัดมูลฝอย 

  (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในท่ีดินที่ใชกําจัดมูลฝอย 

  (๔.๒) มีระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 

   (๔.๒.๑) ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน   

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



   (๔.๒.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตว 

พาหะนําโรค 

   (๔.๒.๓) ไม เปน ท่ีน ารั ง เกียจ  ไมกอ ให เกิดก ล่ินเหม็น   สกปรก   

หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

ขอ  ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารบัใบอนญุาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนงัสือแจงการอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

 ขอ  ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยางและรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง   

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

  (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

  (๑.๕) ตองตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทํากําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภท 

ของระบบกําจัด 

  (๒.๒) ขณะปฏิบัติงาน  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนงัยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสรจ็ส้ิน   

การปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย 

  (๓.๑) ขณะทําการเก็บขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถงึแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

  (๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

้หนา   ๖๑
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 (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

  (๔.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๔.๒) ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุมถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง 

หุมสูงถึงแขงและทําความสะอาดเส้ือคลุมถุงมือยางและรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 ขอ  ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหางสูง  เทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราคาธรรมเนียม 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน 

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ   

จนครบจํานวน 

ขอ  ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหางสูง 

ขอ  ๑๙ องคการบริหารสวนตําบลหางสูงหรือผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการ 

ตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๖๒
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ขอ  ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไว 

โดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญให ผู ย่ืนคําขอรับ   

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ขอ  ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหางสูง  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

ของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 ขอ  ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลหางสูง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สมคิด  เอนกวศนิชัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหางสูง 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

ท่ี รายการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(๑) อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

(ก)  คาเก็บขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 
 ๑. ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร (เดือนละ) 
 ๒. ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร (เดือนละ) 
 ๓. ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๔๐  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร (เดือนละ) 
 ๔. ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๖๐  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร (เดือนละ) 
 ๕. ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๘๐  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร (เดือนละ) 
 ๖. ปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร (เดือนละ) 
 ๗. ปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร (เดือนละ) 
 ๘. ปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร (เดือนละ) 
 ๙. ปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร (เดือนละ) 
(ข)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด  โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานท่ี
ซ่ึงมีมูลฝอยมาก  (เกิน  ๕๐๐  ลิตร/วันข้ึนไป) 
 ๑. วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร (เดือนละ) 
 ๒. วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 
หรือเศษของลูกบาศกเมตร (ลูกบาศกเมตรละ) 
(ค)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว  ครั้งหนึ่ง ๆ 
 ๑. ปริมาณไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร (ครั้งละ) 
 ๒. เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร   
หรือเศษของลูกบาศกเมตร  (ลูกบาศกเมตรละ) 
(ง)  อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูล 
 ๑. คาเก็บ  ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  เศษของลูกบาศกเมตร   
หรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป (ลูกบาศกเมตรละ) 
 ๒. คาเก็บ  ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป   
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) (ลูกบาศกเมตรละ) 

 
 

๓๐ 
๖๐ 
๙๐ 

๑๒๐ 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๔๕๐ 
๖๐๐ 
๗๕๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๒๔๕ 
 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
(๒) อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

๑. รับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ  (ฉบับละ) 
๒. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ (ฉบับละ) 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๗,๕๐๐ 



 
 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 

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

 
 ขาพเจา...............................................................................................อายุ...............ป  สัญชาติ...................... 
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................ตําบล.............................. 
อําเภอ.................................จังหวัด..................................โทรศัพท........................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ    เก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล    เก็บ  ขนมูลฝอย    กําจัดสิ่งปฏิกูล   
  กําจัดมูลฝอย  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลวคือ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (กรณีบุคคลธรรมดา) 
  สําเนาทะเบียนบาน  (กรณีบุคคลธรรมดา) 
  สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล) 
  สําเนาใบมอบอํานาจตัวแทน  (กรณีเปนนิติบุคคล) 
  สําเนาใบอนุญาตอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

คําขอเลขท่ี........./............ 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



 
 
 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
 
เลมท่ี..........เลขท่ี.............ป............. 
 เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให..................................................................................สัญชาติ.......................... 
บานเลขท่ี.....................หมูท่ี.............ตําบล................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท............................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................ประเภท.......................................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี...................หมูท่ี..............ตําบล...............................อําเภอ.................................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท............................................... 
 เสียคาธรรมเนียมปละ.........................บาท  (................................................................................................)   
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............................เลขท่ี..............................ลงวันท่ี.................................................................. 
 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลหางสูง  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๑  หากปรากฏในภายหลังวาประกอบกิจการ 
ท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาเพิกถอน 
การอนุญาตนี้ได 
 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้  คือ 
 (๑)  ................................................................................................................................................................. 
 (๒)  ................................................................................................................................................................. 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ..................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ..................... 
 
 
 
        (ลงชื่อ)................................................. 
      (.................................................) 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 



คําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

 
 ขาพเจา..........................................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..........................ตําบล...................................อําเภอ............................... 
จังหวัด...........................................โทรศัพท................................................... 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ    เก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล    เก็บ  ขนมูลฝอย    กําจัดสิ่งปฏิกูล   
  กําจัดมูลฝอย  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
  ๑.  ..................................................................................................................................... 
  ๒.  ..................................................................................................................................... 
  ๓.  ..................................................................................................................................... 
  ๔.  ..................................................................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
        (ลงชื่อ)........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
      (........................................................) 
 
 
 
 
 



คํารองขออนุญาตการตาง ๆ 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

 
 ขาพเจา.............................................................................................อายุ...............ป  สัญชาติ...................... 
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย............................ถนน................................ตําบล............................... 
อําเภอ..............................................จังหวดั......................................................โทรศัพท.................................................... 
 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
 ดวย................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 จึงมีความประสงค........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
        (ลงชื่อ)........................................................ผูยื่นคํารอง 
      (........................................................) 
 
 
 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

 
 ขาพเจา.................................................................................................................................(ชื่อผูรับอนุญาต)   
ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการชื่อ.................................................................................................................................................. 
ไดรับใบอนุญาต.................................................................................................................................................................. 
สถานประกอบการตั้งอยูท่ีเลขท่ี......................หมูท่ี.................ตําบล..................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด....................................โทรศัพท...................................... 
 มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ    เก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล    เก็บ  ขนมูลฝอย   
  กําจัดสิ่งปฏิกูล    กําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   
เนื่องจาก............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย  คือ 
 ๑)    สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี  (กรณีสูญหาย) 
 ๒)    ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 
 ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 ๔)    หนังสือรับรองนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล) 
 ๕)    สําเนาทะเบียนบาน 
 ๖)    รูปถายผูดําเนินกิจการขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
 
 
 
        (ลงชื่อ)..............................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
      (..............................................) 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย 
 (๒) ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคัญ  ใหแนบใบอนุญาตนั้นมาดวย 
 (๓) ใสเครื่องหมาย    ลงในชอง    หนาขอความท่ีตองการ/ใช 
 


