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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน   
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลน้ําหมาน  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน  และนายอําเภอเมืองเลย   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน  นับแตวันถัดจากวันที่ 

ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมานแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติ  บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอกําหนดอื่น  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  ลูกจาง   

และบุคคลอื่นใดที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน   
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 

ที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น ๆ   

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมานเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี 

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นจัดไวใหเพ่ือการนั้น 

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานท่ีในครอบครอง

ของตนไมใหมีส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หรือมีการถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ตองจัดใหมีท่ีสําหรับรองรับมูลฝอย

จากอาคารหรือสถานที่ครอบครองของตนที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได 

ตามแบบที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองเก็บรวบรวมมูลฝอยซึ่งเกิดขึ้น 

จากอาคารหรือสถานที่ในการครอบครองของตนไวในที่รองรับมูลฝอย  สวนส่ิงปฏิกูลจะตองถายเททิ้งลงไว 

ในถังหรือบอเก็บส่ิงปฏิกูลอันถูกสุขลักษณะตามแบบที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบเทานั้นแลวจะตอง 

มอบใหราชการสวนทองถิ่นเปนผูรวบรวมเก็บ  ขน  และกําจัด  โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ  ๙  เพ่ือใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนการรักษาสภาพ

ส่ิงแวดลอม  และเพ่ือประโยชนในการกําจัดมูลฝอยใหเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและประหยัด 

เจาพนักงานทองถิ่นอาจประกาศกําหนดใหมีการแยกมูลฝอยออกเปนประเภท ๆ  ในกรณีเชนนี้เจาของ 

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีจะตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยออกเปนประเภทตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

กําหนด  และตองแยกเก็บรวบรวมมูลฝอยแตละประเภทไวในท่ีรองรับมูลฝอยแตละท่ีแลวมอบใหราชการ

สวนทองถิ่นเปนผูรวบรวมเก็บ  ขน  มูลฝอยแตละประเภทไปทําการกําจัดตอไป 

 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑการขออนญุาต  และอตัราคาธรรมเนียม  คาบริการ 

ขอ  ๑๐  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร  ราชการสวนทองถิ่นอาจพิจารณาออกใบอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยแทน  โดยทําเปนธรุกจิหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นได  ท้ังนี้  บุคคลนั้นจะตองเสียคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๑ ภายใตบังคับขอ  ๙  ผูที่จะไดรับใบอนญุาตใหเปนผูรบัทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยจะตองเปนผูมีคุณสมบัติและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนด  ตอไปนี้   

  (๑)  ตองเปนผูที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นวามีความพรอมทั้งในดานเครื่องมือ

เครื่องใชดานบุคลากร  ดานวิชาการ  ดานสถานที่  ฯลฯ  และมีความนาเชื่อถือวาสามารถรับทําการเก็บขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยได 

  (๒)  ตองทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  หรืออาจเปนอันตรายตอประชาชนไมเปนการทําลายส่ิงแวดลอม 

ตามวิธีการและรายละเอียดที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๓)  ตองจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใชอันไดมาตรฐานซึ่งจําเปนตองใชในการดําเนินการ

มาใหพรอมตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๔)  เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเพ่ิมเติม 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขตามความเหมาะสมและจําเปน 
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ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  สามารถเรียกเก็บคาบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยไดไมเกินอัตราที่เจาพนักงานทองถิ่นออกประกาศกําหนด   

ขอ  ๑๓  ภายใตบังคับขอ  ๑๐  ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  ปม. ๑  พรอมดวยเอกสารหลักฐาน 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด   

ขอ  ๑๔  เจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอแลว 

หากถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวก็ใหออกใบอนุญาตให  ตามแบบ  ปม. ๒   

หรือแบบ  ปม. ๓  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมภายในกาํหนด  ๑๕  วัน  นับตั้งแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต

ผูแทนหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นการแจงตามวรรคหนึ่ง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาตผูแทนหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูไดรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือทางไปรษณียตอบรับ  หรือ 

ปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการของผูตองรับหนังสือ  และใหถือวา 

ผูนั้นไดรับหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือปดหนังสือแลวแตกรณี   

ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ป  นับตั้งแตวันออกใหผูรับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาตไว 

ในท่ีเปดเผย  ณ  สํานักทําการของตน 

ขอ ๑๗ หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาต 

ตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแตวันทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอไปนี้  คือ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  ในกรณีสูญหาย  หรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตฉบับเดิมในกรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๑๘ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น  ดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
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  (๑)  การออกใบแทนใบอนญุาตใชแบบ  ปม. ๒  หรือ  ปม. ๓  แลวแตกรณีโดยประทบัตรา 

สีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวและลงวันท่ี  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด

ในสาระของใบอนุญาตเดิม  พรอมระบุเลมท่ี  เลขที่  วัน  เดือน  ปของใบแทนใบอนุญาตท่ีออกใหใหม   

ขอ ๑๙ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะตออายุในอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  ปม. ๔  พรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุการตออายุใบอนุญาตใหทําไดคราวละ   

๑  ป  นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ   

ขอ ๒๐ การชําระคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้  ผูไดรับใบอนุญาตจะตองชําระภายในเวลา 

ที่กําหนดไว  หากมิไดชําระภายในเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของยอดเงิน 

คาธรรมเนียม  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น  กอนถึงกําหนดการท่ีจะตอง 

ชําระคาธรรมเนียมดังกลาว 

ขอ ๒๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ที่กําหนดทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยใหใชแบบ  ปม. ๑   

  (๒)  ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ปม. ๒ 

  (๓)  ใบอนุญาตใหรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ปม. ๓ 

  (๔)  คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย 

ใหใชแบบ  ปม. ๔   

  (๕)  คํารองหรือคําขออื่นใดนอกจากที่ระบุขางตน  (๑) – (๔)  ใหใชแบบคํารองทั่วไป 

 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๒๒  ผูใดดําเนินกิจการการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  โดยไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ตามขอ  ๑๒  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๓  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บ  ขน 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  หรือเรียกเก็บคาบริการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยจากผูใชบริการเกินกวาอัตราที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดตามขอ  ๑๑  มีความผิดตองระวางโทษ 

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท   

ขอ  ๒๔  ผูใดฝาฝน  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  หรือขอ  ๙  แหงขอบัญญัตินี้มีความผิดตองระวางโทษ 

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ชาติชาย  จิตรอารีย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลน้ําหมาน   

 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลนํ้าหมาน 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับที ่ ประเภท อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท)

 
๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

อัตราคา่เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ 
๑.๑) เศษของลูกบาศก์ หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไป  
       ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป 
       (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลกูบาศก์เมตร) 
๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงไม่เกิน   
       ๕๐๐ ลติร 
 - วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
 - วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๔๐ ลิตร                    เดือนละ 
 - วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๖๐ ลิตร                    เดือนละ 
 - วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๘๐ ลิตร                    เดือนละ 
 - วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๑๐๐ ลิตร                  เดือนละ 
 - วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลติร                เดือนละ 
 - วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน  ๓๐๐ลติร                เดือนละ 
 - วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลติร                เดือนละ 
 - วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๕๐๐ ลติร                เดือนละ 
๒.๒) ค่าเก็บและขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย วันหน่ึง  
       เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
 - วันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร                               เดือนละ 
 - วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                              เดือนละ 
๒.๓) ค่าเก็บและขยะมูลฝอยครั้งคราวครั้งหน่ึง ๆ  
 - ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร - ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 
ลูกบาศก์เมตรละ                                                        
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการ      
เก็บ ขน หรือการจัดการสิง่ปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปน็ธุรกิจ หรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร 
๓.๑) รับทําการเก็บ ขน ส่งสิง่ปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป               ฉบับละ 
๓.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยทั่วไป                      ฉบับละ 
๓.๓) รับทําการเก็บ ขน จัดสิง่ปฏิกูลและมูลฝอยติดเช้ือ             ฉบับละ 
๓.๔) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ                                    ฉบับละ 

 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 

๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 
๑๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐



แบบ  ปม. ๑ 
คําขอรับใบอนุญาตรบัทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

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

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

  ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ช่ือ......................................................อายุ.....................ปี  

อยู่บ้าน  สํานักงาน  เลขที่................ถนน............................ตําบล...........................อําเภอ.................................
จังหวัด..............................โทรศัพท์...................................ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ  ขน  กําจัด  
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย  โดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ดังต่อไปน้ี 

  ๑.  พ้ืนที่หรือบริเวณที่  ขอรบัอนุญาตทําการ......................................................................... 

ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ............................................................................................................................ 

สถานที่ดําเนินการ.............................................................................................................................................. 

  ๒.  พร้อมคําขอน้ีได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 

 ๒.๑  สําเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 

 ๒.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 

 ๒.๓  สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณผีู้ขอเป็นนิติบุคคล 

 ๒.๔  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจของ 
ผู้รับมอบอํานาจกรณีเจ้าของหรือผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเองได้ 

 ๒.๕ ............................................................................................................................. 

  ๓.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดและข้อความ 
ในแบบคําขอน้ีเป็นความจริง  และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติ  ตามข้อบัญญัติ  ว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมท้ังกฎระเบียบและเง่ือนไข
หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมานทุกประการ 

 
 
 
 

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



แบบ  ปม. ๒ 
 

ใบอนุญาตให้รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
 
เล่มที่............เลขที่............./…………                  เขียนที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมาน 
 

  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ...................................................อายุ.....................ปี 
สัญชาติ..............................อยู่บ้าน/สํานักงาน  เลขที่....................ถนน.......................ตําบล...............................
จังหวัด...................................โทรศัพท์............................... 
  ๑.  รับทําการเก็บขน  สิ่งปฏิกูลมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมานบริเวณ............................................................. 
  ๒.  ลักษณะวิธีการเก็บ  ขน..................................................................................................... 
  ๓.  ค่าธรรมเนียม...........................................บาท/ปี  ใบเสร็จรับเงิน  เลม่ที่....................... 
เลขที่.......................วันที่....................เดือน..................................................พ.ศ............................................. 
  ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมาน  เรื่อง  การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งกฎ  ระเบียบ  คําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมาน 
 ๔.๒  ............................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๕.  ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุเมื่อวันที่...................เดือน................................พ.ศ.................. 
ออกให้  ณ  วันที่..................เดือน.........................................พ.ศ............................................ 

 
 

 
 
 

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

         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



รายการต่ออายุใบอนญุาต 
ว/ด/ป 

ที่อนุญาต 
ว/ด/ป      

ที่สิ้นอายุ 
จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ             

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที ่ เลขที ่ ว/ด/ป 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คําเตือน   ๑.  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้  ไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักทําการของผู้ได้รับใบอนุญาต 

  ๒.  ต้องย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

  ๓.  หากไม่ขอต่อใบอนุญาต  พร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ  ๒   

                          ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ  ๒๐  ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 

  ๔.  การขอต่อใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีไปด้วย  



แบบ  ปม. ๓ 

ใบอนุญาตให้รับทําการกําจัดสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย 

เล่มที่.............เลขที่.............../..............                        เขียนที่ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมาน 

 อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ.......................................................อายุ................ปี 
สัญชาติ.................อยู่บ้าน/สํานักงาน  เลขที่................ถนน............................ตําบล........................................... 
อําเภอ..................................จังหวัด..............................โทรศัพท์................................. 
 ๑.  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  มลูฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมานบริเวณ................................................................................. 
 ๒.  ลักษณะวิธีการกําจัด........................................................................................................................ 
 ๓.  ค่าธรรมเนียม....................................บาท/ปี  ใบเสร็จรบัเงิน  เล่มที่............................................... 
เลขที่.........................วันที่......................เดือน.................................................พ.ศ.................................. 
 ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมาน  เรื่อง  การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งกฎ  ระเบียบ  คําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมาน 
 ๔.๒  จะเรียกเก็บค่าบริการกําจัดได้ไม่เกินอัตราที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
 ๔.๓  ........................................................................................................................................ 
 ๕.  ใบอนญุาตฉบับน้ีสิ้นอายุเมื่อวันที่..........................เดือน......................................พ.ศ...................... 
ออกให้  ณ  วันที่.......................เดือน......................................พ.ศ....................................   
   
 
 
 

 
(ลงช่ือ)…………………………………. 

         (.........................................) 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 



รายการต่ออายุใบอนญุาต 
ว/ด/ป 

ที่อนุญาต 
ว/ด/ป      

ที่สิ้นอายุ 
จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ             

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที ่ เลขที ่ ว/ด/ป 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คําเตือน   ๑.  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้  ไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักทําการของผู้ได้รับใบอนุญาต 

  ๒.  ต้องย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

  ๓.  หากไม่ขอต่อใบอนุญาต  พร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ  ๒   

                          ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ  ๒๐  ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 

  ๔.  การขอต่อใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีไปด้วย 



แบบ  ปม. ๔ 

คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย 

เล่มที่.............เลขที่.............../..............                        เขียนที่ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมาน 

 อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ.......................................................อายุ................ปี 
สัญชาติ.................อยู่บ้าน/สํานักงาน  เลขที่................ถนน............................ตําบล........................................... 
อําเภอ..................................จังหวัด..............................โทรศัพท์................................. 
 ๑.  ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มที่......................เลขที่.........................เมื่อวันที่............................... 
เดือน...........................พ.ศ......................ค่าธรรมเนียมปีละ.............................บาท  ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุ 
วันที่........................เดือน.........................................พ.ศ........................................... 
 ๒.  พร้อมน้ีได้แนบใบอนุญาต  และส่งเงินค่าธรรมเนียม  จํานวน...............................บาท  มาแล้วด้วย 
 ๓.  ค่าธรรมเนียม....................................บาท/ปี  ใบเสร็จรบัเงิน  เล่มที่............................................... 
เลขที่.........................วันที่......................เดือน.................................................พ.ศ.................................. 
 ๔.  ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมาน  เรื่อง  การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปฏิบัติเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งกฎ  ระเบียบ  คาํสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมาน 
ทุกประการจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

 
(ลงช่ือ)…………………………………..………..ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 



 

แบบคําร้องท่ัวไป 
เขียนที่...................................................... 

วันที่.....................เดือน............................พ.ศ.................... 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมาน 
  ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล................................... 
อายุ..................ปี  อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่....................หมู่บ้าน............................ตําบล............................ 
อําเภอ...............................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์............................................ 
มีความประสงค์..................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมานดําเนินการ  ดังน้ี 
  ๑................................................................................................................................................ 
  ๒................................................................................................................................................ 
  ๓................................................................................................................................................ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
 
        ...........................................(ผู้ย่ืนคําร้อง) 
        (..........................................) 
                         
                       ความเห็น         คําสั่ง 
 ......................................................    ................................................ 
 ………………………………………………..    ………………………………………….. 
 ………………………………………………..    ………………………………………….. 
 
 ลงช่ือ..........................................    ลงช่ือ....................................... 
                 (........................................)          (.....................................) 
        ปลัดองค์การบริหารสว่นตําบลนํ้าหมาน                          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมาน 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

