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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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  องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงโดยความเห็นชอบ  

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงและนายอําเภอเลาขวัญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด  ซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น   

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บานเรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงานหรือส่ิงท่ีสรางขึ้น   

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงอาจรวมกับหนวยงาน  

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอบัญญัตินี้   มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย

อันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงและระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตาํบลหนองปลิง  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลหนองปลิงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลหนองปลิงตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขนและกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ี  

หรือทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบล

หนองปลิงจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือแสดงสิทธิครอบครองพ้ืนที่ที่กําจัด  หากมี  

การดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการเอง 

  (๔) แผนผังระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหากมีการดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอย 

  (๕) หลักฐานแสดงการนาํส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะ  

กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง 

  (๖) แผนจัดเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๗) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถสูบสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิด  สามารถปองกัน

กล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปดและเปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓) มีปมสูบส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายา  ฆาเชื้อโรค  เชน  ไลโซน  ๕% 

    (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถสูบส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๑.๔) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

ประกาศกําหนด  ภายหลังหากเห็นวาจําเปนตอสุขภาพและการปองกันโรคของประชาชนในพ้ืนที่ 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒) สถานที่หางจากชุมชนและแหลงน้ําธรรมชาติตามหลักสุขาภิบาล 

   (๒.๓) มีระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลโดยไมทําลายส่ิงแวดลอม   

และกอเหตุเดือดรอนรําคาญกับประชาชนที่อาศัยอยูขางเคียง  ดังนี้ 
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    (๒.๓.๑) ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชและผัก 

    (๒.๓.๒) ไมเปนแหลงอาหารและเพาะพันธุของแมลงและสัตวนําโรค 

    (๒.๓.๓)  ไมเปนที่นารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรก  และเปน  

เหตุรําคาญ 

   (๒.๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงกําหนดในภายหลัง 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒) สวนของรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคและปองกันมูลฝอยรวงหลนในระหวางเก็บ  ขนได 

    (๓.๑.๓) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะเก็บ  ขน  ใหรูวา  

เปนพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปน  

ผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจนตามท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลหนองปลิงประกาศกําหนด 

   (๓.๒) ตองจัดใหมี  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสนถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๓.๓) กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนาํมูลฝอย   

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๓.๔) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๒) สถานที่หางจากชุมชนและแหลงน้ําธรรมชาติตามหลักสุขาภิบาล 

   (๔.๓) มีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการสุขาภิบาล  ตามประเภทของ 

ระบบกําจัด 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

    (๔.๓.๑) ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  และกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

    (๔.๓.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวนําโรค 

    (๔.๓.๓) ไมเปนที่นารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรก  และ 

เปนเหตุรําคาญ 

   (๔.๔) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและ

ในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน 

ส้ินกําหนดเวลา  ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตตามภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง  

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑.๑) ขณะทําการสูบส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากสูบส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ

หรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  เชน  ไลโซน  ๕% 

   (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ

กําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

เชน  ไลโซน  ๕%  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ

ระบบกําจัด 

   (๒.๒) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และ

รองเทาหนังยางหุมสนถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง  หลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๒.๔) ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญจากกล่ิน  แมลงและสัตวนําโรค 

กับประชาชนที่อาศัยอยูขางเคียง 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยางและรองเทาหนังยางหุมสนถงึแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนงัยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด   

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  กอนปลอยทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

   (๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

   (๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๓.๕) การเก็บ  ขน  ตองมิใหเหลือมูลฝอยไวและตองเก็บ  ขนใหแลวเสร็จ

ภายใน  ๑  วัน 

   (๓.๖) ใหจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยเพ่ิมเติมในกรณีชํารุดเสียหายและ 

ใชการไมได 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ 

ระบบกําจัด 

   (๔.๒) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และ

รองเทาหนังยางหุมสนถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง  หลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔.๔) ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญจากกล่ิน  แมลงและสัตวนําโรคและ

มลพิษที่อาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยูขางเคียง 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ   

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๔  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว  

ทายขอบัญญัติ  ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรบัใบอนญุาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร  

สวนตําบลหนองปลิง 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก  

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังนี้ 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑) ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวและใหมีวัน  เดือน  ป  

ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือ

ชํารุด  ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และเลมที่  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ  

เก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

ของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให  

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองปลิงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มงคล  โพธิ์พันธุ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองปลิง 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การใหบริการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. 

 

 

 

อัตราคาเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  

     ก. เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก  

        และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 

     ข. เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง             

ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

     ก. วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ 

     ข. วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร 

        หรือเศษของ ๒๐ ลิตร เดือนละ 

๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย 

วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

     ก. วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ 

     ข. วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร     

        หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ 

๑.๔ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 

     ก. ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 

     ข. ครั้งหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 

        หรือเศษของลูกบาศกเมตร ครั้งละ  

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน     

หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน  

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๒.๑ รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 

๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 

 

 

 

๓๐ 

 

๓๐ 

 

 

๓๐ 

 

๓๐ 

 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

 

 

ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 

 

 



แบบ สม. ๑ 

เลขท่ีรับ       /          เลขท่ี         . 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

----------------------------------------------------------- 

เขียนท่ี     

วันท่ี         เดือน                พ.ศ.             . 

  ขาพเจา                                             อายุ        ป   สัญชาติ        อยูบานเลขท่ี        . 

หมูท่ี         ตรอก/ซอย           ถนน     แขวง/ตําบล            เขต/อําเภอ                 . 

จังหวัด                                    โทรศัพท                                           โทรสาร                           .  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจประเภท       

(   ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีตําแหนงกําจัดท่ี       

(   ) เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดท่ี      

(   ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี       

(   ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดท่ี      

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว ดังนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

 (๓.๑)         

 (๓.๒)         

(๔) อ่ืน ๆ  

     (๔.๑)         

 (๔.๒)         

 

 

 

 

/แผนท่ีตั้ง... 

 

 



-๒- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)     ผูขอรับใบอนุญาต 

             (                                 )   

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้    

            

             

  (   ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ       

            

             

      (ลงชื่อ)     เจาพนักงานสาธารณสุข 

             (                                 )   

      ตําแหนง    วันท่ี     /       /     .   

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งสถานประกอบกจิการโดยสังเขป 

คําสั่งเจาพนักงานทองถิน่ 

(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

(ลงช่ือ)     เจาพนักงานสาธารณสุข 

     (                                   )   

     ตําแหนง    วันท่ี     /       /     .   

 



                                            แบบ  สม. ๒ 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

เลมท่ี  เลขท่ี   

  อนุญาตให               อายุ  ป   สัญชาต ิ          . 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี              อยูบานเลขท่ี       หมูท่ี          . 

ตรอก/ซอย     ถนน          ตําบล  อําเภอ              จังหวัด    โทรศัพท          . 

ดําเนินกิจการคามีชื่อ    ทะเบียนการคาเลขท่ี             . 

ซ่ึงตั้งอยู ณ เลขท่ี      หมูท่ี      ตําบล                 อําเภอ               จังหวัด               โทรศัพท               . 

เปนผูดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับผลประโยชน         

ตอบแทน  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล      

หนองปลิง 

  (๑)  การเรียกและเ ก็บค าธรรมเนียมการจัด เ ก็บสิ่ งปฏิ กูลจากเคหสถานให เรียกเก็บ                      

ในอัตราท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงกําหนด 

  (๒)  ผูไดรับอนุญาตตองประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนทราบ ติดสติ๊กเกอรปายหรืออักษรภาพ

ขอความในบริเวณรถท่ีใหบริการโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจนวาไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบล 

หนองปลิง 

  (๓)  ผูไดรับอนุญาตจะตองเปนผูจัดหาสถานท่ีท้ิงสิ่งปฏิกูลแตเพียงผูเดียว 

  (๔ )  ผู ได รั บอนุญาตตองปฏิบั ติตามขอบัญญัติองคการบริหารส วนตํ าบลหนองปลิ ง                 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครงครัด 

  คาธรรมเนียมใบอนุญาต   บาท 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี  เดือน       พ.ศ.    .    

  ออกให  ณ  วันท่ี    เดือน          พ.ศ.      . 

 

 

(ลงชื่อ)      

(นายมงคล   โพธิ์พันธุ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

 

 



แบบ สม. ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย                                                                       

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

เขียนท่ี     

วันท่ี         เดือน                พ.ศ.             . 

  ขาพเจา                                             อายุ        ป   สัญชาติ        อยูบานเลขท่ี        . 

หมูท่ี         ตรอก/ซอย           ถนน     แขวง/ตําบล            เขต/อําเภอ                 . 

จังหวัด                                    โทรศัพท                                           โทรสาร                           .  

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘  ประเภท       

     เก็บขนสิ่งปฏิกูล         เก็บขนมูลฝอย 

     ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว       ใหบริการรถสุขาชั่วคราว 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี         เลขท่ี       /       ออกใหเม่ือวันท่ี       เดือน            พ.ศ.         . 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้ 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

        เลขท่ี       

    สําเนาทะเบียนบาน 

    สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 

    เอกสารรายละเอียดอ่ืน ๆ  

                   

                   

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)     ผูขอตออายุใบอนุญาต 

        (                                 ) 

     /          /        .     

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

     (ลงชื่อ)       

        (นายมงคล     โพธิพ์ันธุ) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลงิ 

วันที ่  เดือน        พ.ศ.          .  


