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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสัก 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสัก  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนาสัก 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสักและนายอําเภอสวี  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสัก  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาสักตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาสักแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

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  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสัก 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาสัก  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลนาสักอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลนาสักอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนาสักหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย

โรงงานแตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด

ของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลนาสักมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาสักและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลนาสักหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลนาสักมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลนาสักตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัด
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ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลนาสักจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลนาสัก  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือทาง

สาธารณะนอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาสักจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด  ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓) กําหนดวิธีการเก็บ  ขน  และการกําจัด ส่ิงปฏิกูลมูลฝอยหรือให เจาของ 

หรือผูครอบครองหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคาร

หรือสถานที่นั้น ๆ 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาสัก

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๓) สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 

  (๔) บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

  (๕) ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

  (๖) ใบยินยอมใหทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๗) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาสักประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตผูขอรับใบอนญุาตดาํเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๙  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคไดมีฝาปด - เปดอยูดานบน 

   (๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

   (๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

   (๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปน

พาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ

กิจการชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาตชื่อ  บริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็น

ไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาสักประกาศกําหนด 

  (๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

  (๓) กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๔) กรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเองตองมีระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  โดยที่แหลงกําจัดนั้น

จะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ

กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา

สละสิทธิ์   

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงและทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางและรองเทาหนังยางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลโดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอหรือสายที่ใช

ดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

  (๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

  (๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาสักเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ิน

อายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนาสัก 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลนาสักหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ
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ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาสักในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาสักเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุจิตรา  อุสิทธิ ์

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาสัก 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสัก 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

       (บาท) 

๑. 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 
 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
(๑) เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป 
ลูกบาศกเมตรละ 
(๒)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิด
เทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอย 
(๑) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรือเคหะสถาน  
วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
      (๑.๑) วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                     เดือนละ 
      (๑.๒) วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลติรแตไมเกิน ๔๐ ลิตร                  เดือนละ 
      (๑.๓) วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลติรแตไมเกิน ๖๐ ลิตร                  เดือนละ 
      (๑.๔) วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลติรแตไมเกิน ๘๐ ลิตร                  เดือนละ 
      (๑.๕) วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลติรแตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร                เดือนละ 
      (๑.๖) วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร              เดือนละ 
      (๑.๗) วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร              เดือนละ 
      (๑.๘) วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร              เดือนละ 
      (๑.๙) วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร              เดือนละ 
(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม
หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก (ปริมาณมูลฝอยท่ีวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป) 
      (๒.๑) วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                            เดือนละ 
      (๒.๒) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุกๆลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                               เดือนละ 
(๓) คาเก็บขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
      (๓.๑) ครั้งหนึ่งๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                        ครั้งละ 
      (๓.๒) เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 
หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                     ลูกบาศกเมตรละ 
อัตราคาธรรมเนียม ในการออก ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ 
ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ (ตอป) 
(๑) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                       ฉบับละ 
(๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                               ฉบับละ 
(๓) ใหบริการหองสุขา                                                     ฉบับละ 
(๔) ใหบริการรถสุขาเคลื่อนท่ี                                             ฉบับละ 

 
๒๕๐ 

 
๑๕๐ 

 
 
 
 

๒๐ 
๔๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 
๙๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 



บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูงทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสัก 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาบริหารข้ันสูง 

ไมเกิน (บาท) 

๑. 
 
 

 
 

๒. 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

๓. 

๔. 
๕. 
๖. 

๗. 

๘. 

คาเก็บและขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
(๑) เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตร 
ตอ ๆ ไปลูกบาศกเมตรละ 

(๒) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ 
๑ ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอย 

(๑) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรือเคหะสถาน  
วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
     (๑.๑) วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                    เดือนละ 

     (๑.๒) วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลติรแตไมเกิน ๔๐ ลิตร                 เดือนละ 
     (๑.๓) วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลติรแตไมเกิน ๖๐ ลิตร                 เดือนละ 
     (๑.๔) วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลติรแตไมเกิน ๘๐ ลิตร                 เดือนละ 

     (๑.๕) วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลติรแตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร               เดือนละ 
     (๑.๖) วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร             เดือนละ 
     (๑.๗) วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร             เดือนละ 

     (๑.๘) วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร             เดือนละ 
     (๑.๙) วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร             เดือนละ 
(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม

หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก (ปริมาณมูลฝอยท่ีวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป) 
      (๒.๑) วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร   เดือนละ 
      (๒.๒) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                             เดือนละ 
(๓) คาเก็บขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
     (๓.๑) ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                         ครั้งละ 

     (๓.๒) เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือ
เศษของลูกบาศกเมตร                                          ลกูบาศกเมตรละ 
รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยใชระบบเตาเผา (Incinerater)             ตันละ 

รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยใชระบบฝงกลบ (Sanitaly Land-fill)    ตันละ 
รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยใชระบบหมักเปนปุย (Decopose)        ตันละ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล                                                ลูกบาศกเมตรละ 

คาบริการหองสุขา                                                  ตอคนตอครั้ง 

คาบริการรถสุขาเคลื่อนท่ี                                          ตอคนตอครั้ง 

 
๓๕๐ 

 

๒๕๐ 
 
 

 
 

๔๐ 

๘๐ 
๑๒๐ 
๑๖๐ 

๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 
๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕ 

๕ 



 

คําขอรับใบอนุญาต 
การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

  

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

  

  ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).................................................................. อายุ.................ป 
สัญชาติ................ บานเลขท่ี ..................หมูท่ี.......... ตรอก/ซอย........................................ถนน...............................  
แขวง/ตําบล............................... เขต/อําเภอ................................จังหวัด.............................ไปรษณีย........................ 

เบอรโทรศัพท..................... เลขประจําตัวประชาชน...................................................  
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ดังตอไปนี้ 

  ๑. การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ชื่อ.................ประเภท.........ขนท้ิงขยะ, กําจัดสิ่งปฏิกูล.............. 
พ้ืนท่ีใหบริการ..........................ครอบครัว อัตราคาบริการ......................บาท/เดือน/ป 

๒. เขตบริการในพ้ืนท่ีซอย..............................ถนน..............................หมูท่ี...............................  

ตําบล/แขวง............................ อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด......................โทรศัพท................................... 
๓. มีพาหนะในการบริการจํานวน................. คัน  มีคนงาน...............คน   

  ๔. ผูดําเนินกิจการ/คนงาน 

      ๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อายุ ..............ป  
สัญชาติ....................อยูบานเลขท่ี............ ซอย........................ ถนน ................... หมูท่ี.................................... 
ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.................... จังหวัด......................... โทรศัพท........................... 

      ๒. ผูดําเนินกิจการชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................                    
อายุ ..............ป  สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี............ ซอย.................... ถนน ............... หมูท่ี..................... 
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต........................... จังหวัด.......................... โทรศัพท...................... 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ 
  (  ) สําเนาบัตรประจําตัว (บัตรประชาชน/บัตรขาราชการหรือบัตรอ่ืน).....(ท้ังผูขออนุญาตและผูขนท้ิง)
  (  ) สําเนาทะเบียนบาน (ท้ังผูขออนุญาตและผูขนท้ิง) 

  (  ) รูปถาย ๑ นิ้ว ๒ รูป (ท้ังผูขออนุญาตและผูขนท้ิง) 
  (  ) หลักฐานการอนุญาตเดิม 
  (  ) ใบรับรองแพทย 

  (  ) หนังสือบอบอํานาจ (ถามี) 
(  ) สําเนาทะเบียนรถ พรอมรูปถาย 

  (  ) หนังสืออนุญาตอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการ 

       ๑).................................................................................................................................... 
       ๒).................................................................................................................................... 
       ๓).................................................................................................................................... 
 



-๒- 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใบอนุญาตใหใชเฉพาะผูรับใบอนุญาต เพ่ือดําเนินกิจกรรมภายในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลตรําดม 

2. ผูท่ีไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

2.1 ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารตําบลตรําดม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. ๒๕๕๗ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่ง    เจา

พนักงานทองถ่ิน รวมท้ังขอบัญญัติและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลตรําดม 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  ) เห็นสมควรใหใบอนุญาตและกําหนดเงื่อนไข ดังนี้................................................................................ 

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

 (  ) ไมเห็นควรอนุญาตเพราะ...................................................................................................................... 

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

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

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

            ตําแหนง....................................................... 

            วันที่ .............../................../.......................... 

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 

 (  ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (  ) ไมอนุญาตใหประกอบการเพราะ................................................................................................................ 

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

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

                   ตําแหนง........................................................ 

                   วันที่ .............../................../.......................... 



 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ…………………………………………… 

เลมท่ี................เลขท่ี.........../......................... 

 

. 

เจาพนักงานทองถ่ิน อนุญาตให ......................................................................สัญชาติ......................... 

อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย...............ถนน.......................ตําบล/แขวง.............................

จังหวัด..........................................โทรศัพท...................................................โทรสาร..................................................  

ขอ ๑ ประกอบกิจการ..........................................................ประเภท.................................................... 

ตั้งอยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ซอย/ตรอก.....................................ถนน......................ตําบล/แขวง................ 

อําเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................โทรศัพท.......................โทรสาร.................................. 

มีพ้ืนทีประกอบการ..................................ตารางเมตร  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด........................................แรงมา 

จํานวนคนงาน....................................คน 

       ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................บาท (...................................................) 

ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี.......................เลขท่ี........................ลงวันท่ี...................เดือน......................พ.ศ...................... 

       ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓ ผูท่ีไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้         

        ๑)............................................................................................................................................... 

    ๒)............................................................................................................................................... 

    ๓)............................................................................................................................................... 

 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี .....................เดือน................................พ.ศ.......................... 

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

 

 

 

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

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

    เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

ว.ด.ป. 

ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป. 

ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คําเตือน 

  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบการ 

  ๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

  ๓. หากไมขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๒       

      ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

  ๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําขอตออายุใบอนุญาต 

การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........................ถนน..................................................... 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................
หมายเลขโทรศัพท..............................................โทรสาร.................................................มีความประสงคขอตอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท..............................................................ตามใบอนุญาตเลม.............. 
เลขท่ี................../..............................ออกเม่ือวันท่ี.............................เดือน....................พ.ศ............................ตอ 
(เจาพนักงานทองถ่ิน)........................................................ 
 พรอมคําขอขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสาร มาดวย ดังนี้คือ 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนระบุ……………………..….) 
ท่ีรับรองถูกตอง 

 สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 
 หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
   ๑).................................................................................................................................................. 
   ๒)....................................................................................................................................................  
 หลักฐานและเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาสักประกาศกําหนด คือ 
   ๑)................................................................................................................................................... 
   ๒).................................................................................................................................................. 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความตามแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

     ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(     ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต 
(     ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ.................................. 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
...................................................................................... 
 
ลงชื่อ.........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
      (..........................................) 
วันท่ี.................../.........................../.............................. 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

(     ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(     ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
      (..........................................) 
วันท่ี.................../.........................../................................ 

 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

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

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

 
  ขาพเจา...............................................อายุ.............ป  สัญชาติ......................อยูบานเลขท่ี..............
หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........................ถนน.....................ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต........................
จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท..................................................................... 
  ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท.................................................................... 
ตอ(เจาพนักงานทองถ่ิน)....................................................... 
เนื่องจาก (     ) สูญหาย      (     ) ถูกทําลาย      (     ) ชาํรุด      (      ) อ่ืนๆ................................................. 
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้ คือ 
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๒. สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ 
       ๓.๑.......................................................................................................................................... 
       ๓.๒......................................................................................................................................... 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความใบแนบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 
 
 
 
     ลงชื่อ......................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
           (......................................................) 
 

 
คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 
 
        (     ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
        (     ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
                                                ลงชื่อ...........................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                                      (..........................................................) 
                                                วันท่ี...................../................................./............................ 
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