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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลบุงแกว  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลบุงแกวโดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวและนายอําเภอโนนสะอาด  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้ใหเรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด  

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติกภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตาม

วรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกวหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกวและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกวหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลบุงแกว  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 

สวนตําบลบุงแกว  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวจะตองดําเนินการใหถูกตองดวย

สุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ    ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในท่ี 

หรือทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวจัดไวให 

   (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

   (๓)  เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาความสะอาด  ไมใหมีมูลฝอย   

ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเปอน  หรือมีการถายเทหรือท้ิงมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเปอนในประการ

ที่ขัดตอสุขลักษณะ 

   (๔)  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานท่ีใด ๆ  ควรทําการเก็บขนมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูลไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บ  ขน   

เมื่อองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวไดมีหนังสือแจงแกเจาของและหรือผูครอบครองอาคารหรืสถานที่นั้น

ทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  หรือเมื่อไดปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ณ  ท่ีเปดเผยในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวา  ๓  แหง  เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  นับแตวันประกาศ  

แลวเจาของและหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

จากอาคาร  สถานท่ีซึ่งคนเปนเจาของหรือครอบครอง  โดยเสียคาธรรมเนียมการเก็บ  ขน  ตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ    ๙  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้   
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   (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว  

จํานวน  ๒  รูป 

   (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๓)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๕)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

         (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

         (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูล  ตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

         (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

         (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

         (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังดักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

         (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวประกาศกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

รถขนถายสิ่งปฏิกูล 
ปริมาตรบรรจุ...................................ลูกบาศกเมตร 

ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

ใบอนุญาตเลขท่ี...................../...................... 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท 
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     (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

     (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิง

ปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 

     (๑.๔)  ขณะทําการดดูส่ิงปฏิกูลตองควบคมุใหผูปฏิบัตงิานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางและรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๑.๕)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถัง  เพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ   

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

       (๑.๖)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้งหลังจาก

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวย

วิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

     (๑.๗)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

     (๑.๘)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยและกําจัดมูลฝอย 

     (๒.๑)  ตองมีรถเก็บขนมูลฝอยที่ไดรับการออกแบบ  ประกอบ  และสรางให 

มีลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของสามารถปองกันการปลิวตกหลน

ของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอย  ในขณะทําการจัดเก็บและขนยายมูลฝอยไปยัง 

สถานที่กําจัด 

     (๒.๒)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนมูลฝอย  ใหรูวาเปนพาหนะ

ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นได

ชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวเห็นสมควร 

 
 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

    (๒.๓)  ตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ  

ประกอบสําหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย

ประจําวัน 

    (๒.๔)  ตองจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผู สัญจรทางเทา  ริมถนน   

และภาชนะรองรับมูลฝอยรวมในเขตพ้ืนที่ใหบริการตามรูปแบบ  ชนิด  และตําแหนงท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลบุงแกวกําหนด 

    (๒.๕)  ตองทําการเก็บขนมูลฝอยท่ีจัดเก็บแลวนั้นไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดมูลฝอย

ขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกวหรือสถานท่ีอื่นที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวกําหนดเทานั้น 

    (๒.๖)  ตองจัดใหมีสถานท่ีทํางานถาวรภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  

หรือใกลเคียงที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวเห็นสมควร  ซึ่งสามารถติดตองานไดสะดวก  โดยจะตอง

จัดใหมีเจาหนาที่ประจําสํานักงานและโทรศัพทติดตอในจํานวนท่ีเหมาะสมตลอดเวลาทํางานปกติ 

และสถานท่ีทําการจะตองเปดใหประชาชนสามารถเขามาติดตอขอรับบริการ  หรือรองเรียนได 

ในระหวางเวลาทํางานไดโดยสะดวก 

    (๒.๗)  ตองจัดใหมีลานจอดรถหรืออาคารจอดรถสําหรับรถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน 

ที่ใชในการปฏิบัติงานและตองดูแลรักษาใหสถานที่ดังกลาวอยูในสภาพที่ดี  และถูกสุขลักษณะตลอดเวลา 

    (๒.๘)  ตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดรถเก็บขนมูลฝอยอยางนอยวันละ   

๑  ครั้ง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยและน้ําเสียที่เกิดจากการลาง  ตองไดรับการบําบัด 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

ใบอนุญาตเลขท่ี.................../................... 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท 
 



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๒.๙)  ในระหวางการปฏิบัติงาน  พนักงานเก็บขนมูลฝอยจะตองสวมใสชุด

เครื่องแบบท่ีมีชื่อ  นามสกุล  ตามแบบที่องคการบรหิารสวนตาํบลบุงแกวกาํหนดหรือตามท่ีผูรับใบอนุญาต

ตกลงไวกับองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวกอนเริ่มดําเนินการ 

    (๒.๑๐)  ในการปฏิบัติงานผูขอรับใบอนุญาตตองควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการ

เก็บ  ขนมูลฝอยในลักษณะท่ีไมปลอดภัยตอการทํางานหรอืกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือทําใหเกิดการละเมิด

ตอผูอื่น 

    (๒.๑๑)  ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เชน  งานประเพณีประจําทองถิ่น   

งานนักขัตฤกษต าง  ๆ  ตลอดจนงานเทศกาลต าง ๆ  ซึ่ ง จัดโดยจังหวัด  อํา เภอ  เทศบาล   

หนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกชน  องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวจะแจงใหผูขอรับใบอนุญาต

ทราบลวงหนา  เพ่ือการใหบริการจัดเก็บขนมูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงานเปนพิเศษ  ในชวงระหวางงาน

และเมื่อเสร็จส้ินแลวโดยผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 

    (๒.๑๒)  ผูขอรับใบอนุญาต  ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน   

อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  (เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน) 

    (๒.๑๓)  ผูขอรับใบอนุญาตจะเก็บคาบริการเปนพิเศษเพ่ิมจากท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลบุงแกว  กําหนดไวไมได 

ขอ  ๑๒  สวนราชการหรอืเอกชนที่รบัดาํเนนิการกําจัดมลูฝอยตองปฏิบัตติามประกาศขอกาํหนด

ขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  หรือตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือตามคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง  หรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกวเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ท ายข อบัญญัติ นี้ ใน วันที่ ม ารั บ ใบอนุญาต สําหรับกรณีที่ เปนการขอรับ ใบอนุญาตครั้ ง แรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบุงแกว 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขึ้นสูงตาท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏวา  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวย

สุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบุ งแกวเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รณภูมิ  ชาภูวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบุงแกว 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
********************* 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

๑ 
 

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ก.  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  เศษของ
ลูกบาศกหรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป  
ลูกบาศกเมตรละ 
ข.  เศษไมเกินลูกบาศกเมตรตอไป  (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร   
ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
 

 
๑๐๐ 

 
 

๕๐ 
 

๒ ก.  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย   
วันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

(๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                          เดือนละ 
(๒)  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร  เดือนละ 
(๓)  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร  เดือนละ 
(๔)  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร  เดือนละ 
(๕)  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ 
(๖)  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
(๗)  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 
(๘)  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 
(๙)  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 

ข.  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 

(๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร           เดือนละ   
(๒)  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  

ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร          เดือนละ 
ค.  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ   

(๑)  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร        ครั้งละ 
(๒)  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ   

ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

 
 

๑๐ 
๖๐ 

๑๐๐ 
๑๔๐ 
๑๘๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 
๙๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

รับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน 
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
ก.  รับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย       ฉบับละ 
ข.  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย           ฉบับละ 
ค.  ใหบริการตั้งหองสุขาชั่วคราว                    ฉบับละ 

-  ใหบริการหองสุขาชั่วคราวตอคนตอครั้ง    ครั้งละ   
ง.  ใหบริการรถสุขาชั่วคราว                         ฉบับละ 

-  ใหบริการรถสุขาชั่วคราวตอคนตอครั้ง      ครั้งละ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๓ 
๕๐๐ 

๓ 



แผนทีจ่ดัตัง้สถานประกอบการพอสงัเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรอืกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมลูฝอย   

 

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

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

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

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

ตําบล........................................อําเภอ.....................................จังหวัด..............................โทรศัพท........................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ประเภท...............................................  ตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

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

หมูท่ี...........ตําบล..........................อําเภอ................................จังหวัด.........................โทรศัพท................................ 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

(1) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว   

จํานวน  ๒  รูป 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(3) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(4) บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

(5) ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(6) อ่ืน  ๆ  ..................................................................................... 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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



คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรอืกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมลูฝอย   
 

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

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

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

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

ตําบล........................................อําเภอ.....................................จังหวัด...........................โทรศัพท.............................. 

ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ประเภท  .......................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

โดยใชชื่อกิจการวา..................................................จํานวนคนงาน...........คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................. 

หมูท่ี...........ตําบล..........................อําเภอ................................จังหวัด.........................โทรศัพท................................ 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

(1) ใบอนุญาตเดิม 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(3) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(4) อ่ืน  ๆ  ..................................................................................... 
 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 การตออายุใบอนุญาต ครั้งท่ี............... 

ใหตอใบอนุญาตฉบับน้ี    จนถึง 

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

คาธรรมเนียม..............................บาท

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี......... 

ลงวันท่ี.........เดือน................พ.ศ......... 

โดยมเีง่ือนไข ดังน้ี 

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

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

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

             เจาพนักงานทองถ่ิน 

................../......................../.............. 

 

การตออายุใบอนุญาต ครั้งท่ี............... 

ใหตอใบอนุญาตฉบับน้ี    จนถึง 

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

คาธรรมเนียม..............................บาท

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี......... 

ลงวันท่ี.........เดือน................พ.ศ......... 

โดยมเีง่ือนไข ดังน้ี 

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

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

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

             เจาพนักงานทองถ่ิน 

................../......................../.............. 

 

 

 
 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย   

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

อนุญาตให............................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ............................. 

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

ตําบล........................................อําเภอ.....................................จังหวัด..............................โทรศัพท........................... 

ขอ  ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ประเภท.............................. 

คาธรรมเนียม..........................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.........เลขท่ี.........ลงวันท่ี.......เดือน...................พ.ศ.......... 

โดยใชชื่อ  กิจการวา.....................................จํานวนคนงาน.............คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.................หมูท่ี..............

ตรอก/ซอย......................ถนน.............................ตําบล........................อําเภอ.......................จังหวัด....................... 

 ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  เรื่อง   

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

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

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชถึงวันท่ี.....................เดือน.............................................พ.ศ...................................... 

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

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

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

           เจาพนักงานทองถ่ิน 
------------------------------------------------------------------การตออายุใบอนุญาต------------------------------------------------------------- 
 

การตออายุใบอนุญาต  ครั้งท่ี................... 

ใหตอใบอนุญาตฉบับน้ี  จนถึง 

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

คาธรรมเนียม................................บาท  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี.............. 

ลงวันท่ี.........เดือน..................พ.ศ............ 

โดยมเีง่ือนไข  ดังน้ี 

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

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

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

             เจาพนักงานทองถ่ิน 

................../......................../................... 

 



คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
 

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

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

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

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

ตําบล........................................อําเภอ.....................................จังหวัด..............................โทรศัพท........................... 

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

หมูท่ี...........ตําบล..........................อําเภอ................................จังหวัด.........................โทรศัพท................................ 
 

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

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

 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํารองขอใหองคการบริหารสวนตําบลบุงแกววางถังขยะ 
เลขท่ีคํารอง............../............... 

เขียนท่ี  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว   

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

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

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

ตําบล........................................อําเภอ.....................................จังหวัด..............................โทรศัพท........................... 

 มีความประสงคขอใหองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  นําถังขยะไปตั้ง  ณ  บานเลขท่ี............................ 

หมูท่ี...................  ตําบลบุงแกว  อําเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท................................................... 

 จํานวน................ถัง  โดยยินยอมเสียคาธรรมเนียมในการเก็บและขนขยะ  อัตราเดือนละ..................บาท 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

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

เรียน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว     

 -  เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

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

(ลงชื่อ) 

   (                                       ) 

     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว   คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

  ............................................................     (  )  อนุมัติ 

  ............................................................     (  )  ไมอนุมัติ  เพราะ.............................. 

(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 

 (                                       )           (                                           ) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว                     นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

 

 

 

 

 


