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********************************* 
หลักการ 

 

 การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิม
มากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะในหลายพ้ืนที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหา
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ขาดการบริหารจัดการที่ดี  และขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่
เหมาะสม   
 ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม  เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยายตัวและ
รุนแรงยิ่งขึ้น  และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และก าจัด         
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535   
ได้ให้อ านาจโดยตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 

เหตุผล 
 

 เพ่ือให้สอดคล้อง  และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้งในแง่ของระเบียบ       
ข้อกฎหมายในปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร  จึงจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร  
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2561  เพ่ือควบคุมการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมิให้กระทบต่อ
ประชาชน  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร       
ส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.2552 ประกอบกับ  มาตรา 20  มาตรา  54  มาตรา  
58  มาตรา  63  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  จึงตราข้อบัญญัตินี้ ขึ้น 
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******************************* 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร  ว่าด้วยการจัดการ       
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร     
ส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา  20  มาตรา 54  มาตรา 58  มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลโคกหารและนายอ าเภอเขาพนม  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร  เรื่อง  การจัดการ  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2561  ” 

  ข้อ  2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร ตั้งแต่วันที่ได้ติดประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหารแล้วสิบห้าวัน 

  ข้อ  3  บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 

   “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

   “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ ยงสัตว์  
หรือที่อ่ืน  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

   “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก 

   “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามที่รัฐมนตรี
ก าหนด 
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   “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความ
เข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วท าให้เกิดโรคได้ เป็นมูลฝอยที่มาจากกระบวนการ           
ใหร้ักษาพยาบาล การตรวจชันสูตรศพ การใช้สัตว์ทดลอง  

   “น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูล
ฝอยซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

   “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรงร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  หรือ
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ 
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจร 

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535   

  ข้อ  5  การเก็บ ขน หรือการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    
โคกหาร เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 
   ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร อาจมอบให้บุคคลใด
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร หรืออาจอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
   บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ 10 มิให้ใช้บังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ  6  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือ      
เขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น  
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  ข้อ  7  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บขนหรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร หรือพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 
มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร     
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

  ข้อ  8  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด   
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหาร การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในที่หรือทาง 
สาธารณะเป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้ า คู สระน้ า บ่อน้ า เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร  
จัดไว้ให้ 

(2) ห้ามผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือท่ีเก็บ 
มิดชิดไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

(3) ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีซึ่งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
(4) ห้ามผู้ใด ท าการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรับ รถขน หรือขน  

สถานที่ เทเก็บหรือพักสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 

(5) ห้ามผู้ใด ท าการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ย ขุด หรือเคลื่อนย้ายมูลฝอยในที่รองรับ รถขน  
เรือขน หรือสถานที่พักมูลฝอยใดๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 

(6) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

(7) ที่รองรับสิ่งปฏิกูลต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่มีกลิ่นเหม็น         
รั่วออกมาข้างนอก และท่ีรองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

(8) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร หรือ 
สถานที่นั้นไมใ่ห้มีการถ่ายเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

(9) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยในอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
                               (10) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ด าเนินการก าจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระท า
โดยวิธีการ  ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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  ข้อ  9  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดควรท าการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้นๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน  หรือเมื่อได้
ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ก าหนดบริเวณที่ต้องท าการขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ไม่น้อยกว่า  3  แห่ง  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  15  วัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆ
จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่
หรือบริเวณนั้นๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ  10  ห้ามผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ  11  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน    
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตาม ข้อ  8 (10) ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา ฝัง หรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อ  สุขลักษณะ 

  ข้อ  12  ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่  ถังรับ  หรือภาชนะ
อ่ืนใดที่จัดให้เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของผู้อ่ืน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้นั้น 

  ข้อ  13  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 8 ได้    
ต้องมาเขียนค าขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร และให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหารด าเนินการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ  โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร  หรือสถานที่ใดๆ  เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ  14  ผู้ใดประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ยื่นค าขอรับบริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยตามแบบแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 

ข้อ  15  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใดๆ ไม่มีความประสงค์ขอรับบริการจัด 
เก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามข้อ  12  ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา  (ต้องแยกขยะก่อนเผา)  ฝัง  หรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 
 

  ข้อ  16  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใดๆ มีความประสงค์จะยกเลิกการรับ
บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า      
7 วันท าการ 
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  ข้อ  17  ผู้ใดรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทุกเดือนตามบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ  18  ผู้ใดประสงค์จะด าเนินการกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(4)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 

ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(5)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับอนุญาตและมีการด าเนิน 

กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนหรือผู้ก าจัดมูลฝอย 
(6)  เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
(7)  หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
(8)  อ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหารประกาศก าหนด 

ข้อ  19  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 18 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลโคกหารก าหนด ดังนี้  
  19.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
         (1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
        (1.1) ได้รับอนุญาตจากรมการขนส่งทางบก 
        (1.2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นเหม็น
และสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
         (1.3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
         (1.4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
         (1.5) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
(เช่น ไลโซน 5%) 
         (1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เพ่ือให้รู้ว่าเป็น
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ   
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนพร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ทั้งสองข้างรถโดยขนาดอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
   (2) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ผ้าปิดปาก ปิดจมูก
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
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   (3) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่งปฏิกูลไป
ก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
   19.2 ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
   (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 18 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย 
    - สถานที่ด าเนินการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องตั้งห่างจากชุมชน ศาสนสถาน 
สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งน้ าสาธารณะ โดยให้ค านึงถึงการป้องกันมิให้ เกิดมลพิษ           
ต่อสิ่งแวดล้อม หรือเหตุร าคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
    - ต้องมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลโดย
การ หมักย่อยสลาย  (Compostingand Digestion) ด้วยส่วนประกอบ ถังหมักย่อยสลาย ลานทรายกรอง จัดให้มี
เสื้อคลุม ผ้าปิดปาก ถุงมือยาง รองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง มีอุปกรณ์ท าความสะอาด  น้ ายาฆ่าเชื้อ และต้องมี          
ผู้ควบคุมดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    -ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน แหล่งน้ า น้ าใต้
ดิน พืชผลทางการเกษตร 
    - ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
    - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 

   (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 18 จะต้องต่อใบอนุญาตปีละ 1 ครั้ง  

   19.3 ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 18 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ 

พนักงานท้องถิ่นก าหนด ได้แก่ 
    - ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิดเป็นที่ง่าย
ต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาดง่าย 
    - มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วขณะ
ปฏิบัติงาน และน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัด 
    - มีลักษณะหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิด
ความร าคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
     - ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงาน 
    - ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสุขภาพประจ าปี 
    - ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
     (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 18 จะต้องต่อใบอนุญาตปีละ 1 ครั้ง 
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   19.4 ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

     (1) ผู้ ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 18 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ             
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย 

     - ต้องก าจัดมูลฝอยในที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหารก าหนดให้
เท่านั้น 
     - หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยต้องก าจัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธี เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การเผาในเตา การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าชชีวภาพ      
การจัดการแบบผสมผสาน หรือวิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

   ซึ่งวิธีการนี้ไม่น าไปใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือเว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 18 จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ 1 ครั้ง  

 ข้อ 20 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้
รับค าขอ 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งอนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

  ข้อ  21 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับใบอนุญาตภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้
ถือว่าสละสิทธิ์ 
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  ข้อ  22 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

   22.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

     (1)  ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และ
รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน 

     (2)  ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว 
ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูด
สิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน 5%) 

(3) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากท่ี 
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการ 
ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ คือน้ าล้างจะต้องผ่านการบ าบัดน้ าเสียหรือปล่อยลงสู่ลานทรายซึมชนิด
ร่องซึม โดยห่างจากแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

(4) กรณีมีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค    
(เช่น ไลโซน 5%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 

(5) มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

(6) ห้ามน ารถไปใช้ในกิจการอ่ืน 
(7) ต้องดูแลมิให้ข้อความบนตัวรถลบเลือน 
(8) ต้องมีใบอนุญาตติดประจ ารถ 
(9) รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 21 ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 
    (10) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ 25 
    (11) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความสะอาด ปลอดภัย และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 

   22.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
     (1)  ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม และมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบบ าบัด
สิ่งปฏิกูลและอยู่ประจ าที่ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล 
     (2)  ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้า
หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สวมผ้าปิดปาก จมูก และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายางหลังจากเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 
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     (3)  เจ้าหน้าที่จะต้องดูแลให้รถสูบสิ่งปฏิกูลต้องทิ้งสิ่งปฏิกูลลงถังหมัก ตรงตามถังที่
ก าหนดในแต่ละวัน เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งปฏิกูลหมักนานอย่างน้อย 28 วัน (กรณีมีความจ าเป็นต้องใส่สิ่งปฏิกูลหลาย 
ๆ ครั้ง หรือหลาย ๆ วันในหนึ่งถัง เนื่องจากสิ่งปฏิกูลยังไม่เต็มถังให้เริ่มต้นนับจากวันที่ใส่สิ่งปฏิกูลครั้งสุดท้าย) 
     (4)  ถ้ามีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน 
5% ) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 
     (5)  ต้องปิดฝาถังหมักสิ่งปฏิกูลทุกครั้ง หลังจากท่ีใส่สิ่งปฏิกูลในถังหมักแล้ว 
     (6)  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจะต้องบันทึกเลขที่รถสูบสิ่งปฏิกูล และปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่
น ามาทิ้งทุกครั้งเป็นการป้องกันไม่ให้รถน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งท่ีอ่ืน 
     (7)  ทุกครั้งที่ปล่อยสิ่งปฏิกูลจากถังหมัก เมื่อสิ่งปฏิกูลไหลออกจะหมดให้ใช้ไม้แหย่ท่อ
ระบายเพ่ือช่วยให้ตะกอนที่ค้างอยู่ก้นถังหมักไหลออกมาให้หมด และควรใช้น้ าฉีดไล่ตะกอนที่ค้างอยู่ก้นถังหมัก 
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
      (8)  การดูแลลานทรายกรอง ให้ท าความสะอาดหน้าลานทรายกรอง เมื่ออัตราการซึม
เริ่มช้าลงโดยใช้อุปกรณ์ลอกหน้าลานทรายกรองออกแล้วเติมทรายใหม่ และต้องคอยเติมทรายให้ได้ความสูงตามที่
ก าหนดไว้ 
       (9)  การโกยตะกอนที่ตากแห้งแล้วไปท าปุ๋ยให้ทิ้งไว้นาน 3 วัน หลังจากที่ตะกอนแห้ง
แล้วจึงโกยตะกอนที่ตากแห้งสนิทน าไปบดก่อนน าไปใช้ท าเป็นปุ๋ย 
      (10)  หากมีอุปกรณ์ส่วนไหนช ารุดต้องแจ้งซ่อมทันที 
              (11)  เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะ
การตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 
      (12)  รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 21 ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 
      (13)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ 25 
      (14)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความสะอาดปลอดภัย และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง
ข้อบัญญัติ ระเบยีบและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 

   22.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
        (1)  ขณะท าการเก็บขน มูลฝอย ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานผูกผ้าปิดปาก ปิดจมูก 
สวมถุงมือยาง สวมเสื้อสะท้อนแสง สวมรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สวมเสื้อและกางเกงให้มิดชิดและท าความ
สะอาดผ้าปิดปาก ปิดจมูก เสื้อ กางเกง ถุงมือยาง รองเท้าหนังยาง และร่างกายผู้ปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน   
        (2)  การเก็บขน มูลฝอย ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยมิให้มีมูลฝอยตกค้าง 
        (3)  ขณะขนย้ายต้องไม่ท าให้มูลฝอยตกหล่น หรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน 
        (4)  ท าความสะอาดรถเก็บ ขน มูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส าหรับน้ าเสีย
ที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล คือน้ าล้างจะต้องผ่านการบ าบัดน้ าเสียหรือ
ปล่อยลงสู่ลานทรายซึมชนิดร่องซึมโดยต้องห่างจากแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
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         (5)  มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะการตรวจ
โรคระบบทางเดินอาหาร 
         (6)  ห้ามน ารถไปใช้ในกิจการอ่ืน 
         (7)  ต้องดูแลมิให้ข้อความบนตัวถังรถลบเลือน 
         (8)  ต้องมีใบอนุญาตติดประจ ารถ 
         (9)  รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 21 ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 
         (10)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ 25 
         (11)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความสะอาดปลอดภัย และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง
ข้อบัญญัติ ระเบียบและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 

   22.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
          (1)  การก าจัดมูลฝอยต้องถูกหลักสุขาภิบาลและมีข้อก าหนดหลักเกณฑ์ที่ป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนข้างเคียง รวมทั้งการป้องกันเหตุร าคาญ เช่น 
     -ระบบเตาเผา (Incinerater) ต้องควบคุมไม่ก่อให้เกิดเขม่า เถ้าฝุ่น
ละออง ที่ไปกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนข้างเคียง 
 
     -ระบบฝังกลบ (Sanitaly Land-fill) ต้องมีระบบรองรับน้ าขยะ 
(Leachate) ไปก าจัดโดยต้องควบคุมไม่ปล่อยให้ไปปนเปื้อนแหล่งน้ าธรรมชาติ 
     -ระบบหมักเป็นปุ๋ย (Decompose) ต้องควบคุมไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นที่
รุนแรง หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าโรค โดยเฉพาะแมลงวัน หนู แมลงสาบ หรืออ่ืน ๆ  
    (2)  ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม หรือมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบ
ก าจัดมูลฝอยและอยู่ประจ าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ระบบก าจัดมูลฝอย 
    (3)  เจ้าหน้าที่ต้องสวมเสื้อคลุม สวมถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง 
และสวมผ้าปิดปาก ปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน   
    (3)  มีการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 
    (4)  รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 21 ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการ
ตามใบอนุญาต 
    (5)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ 25 
    (6)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความสะอาดปลอดภัย และการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง
ข้อบัญญัติ ระเบียบและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 
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  ข้อ  23 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหารเท่านั้น 
  การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ           
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 
  การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 โดยอนุโลม 

  ข้อ  24 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

  ข้อ  25 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลโคกหาร 

  ข้อ  26 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียก เก็บค่าบริการ    
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ  27 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ  28 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหารก าหนดไว้ 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้ 

(1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต น าส าเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหาย มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2)  ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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ข้อ 29 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม 
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ  30 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    

พ.ศ.2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           

พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการ
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

  ข้อ  31 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ข้อ  32 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร หรือพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับอนุญาตด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่           
เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

  ข้อ  33 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกหาร ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

  ข้อ  34 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 

 

 

 

 





บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหาร 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.2561 

 

ล าดับ ประเภท ค่าธรรมเนียม 

1. 
 
 
 
 

ก.อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
1.1) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละ 

และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป   
1.2) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป   ลูกบาศก์เมตรละ 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  1  ลูกบาศก์เมตร) 

 
 

250.- 
 

150.- 
 

2. 2.1) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  เหมาจ่าย/เดือน 
       2.1.1 อาคารหรือบ้านเรือน       เหมาจ่าย/เดือน 
       2.1.2 ร้านค้าและอาคารที่ด าเนินการอันเป็นธุรกิจ                             
                                                เหมาจ่าย/เดือน 
       2.1.3 ห้องเช่า                       เหมาจ่ายต่อห้อง/เดือน 
       2.1.3 ตลาด                         เหมาจ่าย/เดือน 
       2.1.4 โรงงาน                       เหมาจ่าย/เดือน 
 

 
   80.- 
  200.- 

   
 80.- 

1,000.- 
2,000.- 

 
3. ข.อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า

การเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ   
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
3.1) รับท าการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย              ฉบับละ 
3.2) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                    ฉบับละ 
 

 
 
 

5,000.- 
5,000.- 

 
4. อัตราค่าเปรียบเทียบปรับ 

4.1) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกสถานที่ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหารก าหนด 
4.2) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอย นอกสถานที่ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหารก าหนด 

 
ปรับ 1,000  บาท 

 
ปรับ 500   บาท 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

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

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

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

  ข้าพเจ้า.................................................................. ........อายุ.................ปี  สัญชาต.ิ.............. 

อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................ถนน.................................ต าบล......................... 

อ าเภอ...........................จังหวดั...........................................หมายเลขโทรศัพท์.................. .............................. 

  ขอยื่นความจ านงให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร เข้าด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย/       
สิ่งปฏิกูลที่(บ้านเลขที่/บริษัท).......................................................หมู่ที่.............ต าบล โคกหาร  อ าเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบี่  มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ...................................กิโลกรัมเป็นขยะมูลฝอยประเภท
........................................................................................................................................................................ 

พร้อมนี้ขา้พเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้ 

  1. ส าเนาบัตรประจ าตัว ......................................(ประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ฯลฯ) 

  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  3. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

       3.1............................................................................................................... 

       3.2..............................................................................................................  

   

                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความตามที่ปรากฏตามแบบค าขอฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ และ
ข้าพเจ้ายินยอมที่ต้องช าระค่าจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย เดือนละ........................................................บาท 
และค่าธรรมเนียมอื่นตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร เรื่อง การก าจัดปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2561  ก าหนดไว้  

 

 

      ลงช่ือ.................................................. 
            (.................................................) 

 
 
 



แบบ สม.1 

เลขที่รับ..................../..................... 

 

ค าขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

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

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

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

 

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

หมู่ที่...........ตรอก/ซอย....................................ถนน................ ..................................... ต าบล.................................... 

เขต/อ าเภอ................................./อบต......................................................... .......จังหวัด............................................ 

โทรศัพท์............................โทรสาร................................ 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจประเภท 

 (  ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีต าแหน่งก าจัดที่.............................................................. .............. 
 (  ) เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดที่................................................................. 
 (  ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่...................................................................................  
 (  ) เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีระบบก าจัดที่.................................................................... 

 ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ....................................พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมา
ด้วยแล้ว ดังนี้คือ 

 1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 
  3.1 ...................................................................................................  
  3.2 ................................................................................................... 
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 4) อื่นๆ 
  4.1 ...................................................................................................  
  4.2 ............................................................... .................................... 
 

แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

               (.......................................) 
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ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ ............................................................................. .. 
.......................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .......................................................... 
 (   ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ................................................................................................ .................. 
................................................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 

     ลงชื่อ.................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

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

     ต าแหน่ง..............................................วันที่........./............/......... 

 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 

     ลงชื่อ................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

     ต าแหน่ง...........................................วันที่........../.........../......... 

 
 
 
 



เแบบ สม.2 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

เล่มที่………. เลขที…่.…… ป…ี…….... 

  อนุญาตให้…………………………..………………………………....อายุ…..….ปี  สัญชาต…ิ…………...……. 
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี………..….หมูที…่……..…ตรอก/ซอย………….….……………..ถนน…....………….………………... 
ต าบล/แขวง………………………………………อ าเภอ/เขต…………………………….…..จังหวัด…………..…………………….... 
โทรศัพท์……………………………………..……..โทรสาร....................................................... 
  ข้อ 1. ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   โดยใช้ชื่อสถาน
ประกอบการว่า….................................................................................. ตั้งอยู่ ณ เลขที่……….….....หมูที่............. 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง..................................................... 
เขต/อ าเภอ..................................จังหวัด...................................โทรศัพท์……………………………………….……………… 
โทรสาร………………………………มีพ้ืนที่ประกอบการ............................ตารางเมตร จ านวนคนงาน……………..….คน 
ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต......……………….….…บาท (…………………………………………………………………..) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…….………..…..เลขที่…………..……ลงวันที่.…..…..เดือน……………..……….….พ.ศ. …………..……. 
  ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนต าบลโคกหาร เรื่อง “การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕61” 
  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 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
 

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

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

 

  ข้าพเจ้า …………………………………………….…………… อายุ ……..… ปี สัญชาติ ……………………….. 
อยู่บ้านเลขที่ ……………หมู่ที ่…….… ตรอก/ซอย ………………… ถนน ……………………….....ต าบล …………….……………
อ าเภอ ………………………….…..……จังหวัด …………..…….……………….. หมายเลขโทรศัพท์ …………..………………………. 

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท …………………….………………………….………ตามใบอนุญาตเล่มที่ …….………....เลขที ่…….…../………….…. 
ออกให้เมื่อวันที่ ..…………..เดือน ..…………….…..…….........พ.ศ….….………ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 
  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัว……………………………… (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3. ใบอนุญาตฉบับเดิม 
  4. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
   4.1 …………………………………………………………………………………………… 
   4.2 …………………..………………………………………………………………………. 
  5. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ) ……………………………………….…… ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
           (…………………….…………..……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 

(   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต 
เพราะ ………………………………….……………………..………………. 
………………………………………………………………..….………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
(ลงช่ือ) ………………………….……………เจ้าพนักงานสาธารณสุข        
      (………………………….…………………)  
ต าแหน่ง …………………………………………… 
      วันท่ี ….…./…………….…./…………... 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (   ) ไม่อนญุาตให้ประกอบกิจการ 

 

 

  (ลงช่ือ) …………….…………………………………… 

           (…………………………………….………….) 
ต าแหน่ง………………………………………………………. 
         วันท่ี …………/…………….……/……..…… 
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รายการต่ออายุใบอนุญาตให้รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

วัน/เดือน/ปี 

ที่อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

สิ้นอายุ 

จ านวนเงิน(บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที่ 

เลขที่ 

เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

ค าเตือน 

 1.  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักท าการของผู้ได้รับใบอนุญาต 

 2.  ต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 3.  การขอต่ออายุใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับนี้ไปด้วย 



สม.4 

เลขที.่........................ 
แบบค าขออนุญาตการต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
 

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

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

  ข้าพเจ้า...................................................................อายุ.............ป ี สัญชาติ...................... ........ 

อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...........................ถนน.....................................................
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................... .......................
หมายเลขโทรศัพท์................................................โทรสาร..................................................  

  ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร 
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์.................................................................................... ..................................... 

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

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

............................................................................................................................. ............................................... 
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังนี้ 
 

  ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบุ………………………………………………………………………..………….) ที่รับรองถูกต้อง 

 ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน

นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือรับรองอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
      1)....................................................... ......................................................................................  
      2)........................................................................................................................... .................. 
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 

 

 



ค าร้องขออนุญาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย 

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

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

1. ข้าพเจ้า...................................................................อายุ..................ป ีสัญชาติ........................... 

อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...........................................
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................... .................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................โทรสาร....................................................... 

1. มีความประสงค์ 
 ขออนุญาตลงถังขยะ  จ านวน.........................ถัง  ณ บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่..... ......ถนน

...............................ต าบล...............................อ าเภอ...................................จังหวัด............ .........................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 

 ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยโดยข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะตาม
อัตราที่ก าหนด 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ/อ่ืน ๆ ที่รับรองถูกต้อง 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองถูกต้อง 

 แผนผังแสดงเส้นทางและจุดที่ขอให้ท าการลงถังขยะ 

  ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นค าร้อง 

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

 

 

 

 

 

 

 


