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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลหนองขามโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามและนายอําเภอแก้งคร้อ   

จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม  เร่ือง  การจัดการ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ  ๓  ในข้อบัญญัตินี้ 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชมุชน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่ของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์  หรือใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือ 

ของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณ 

ซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราวหรือ

ตามวันที่กําหนด 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้ รับแต่งตั้ งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ข้อ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม  

เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 

  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามอาจร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามอาจมอบให้บุคคลใด

ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม  หรืออาจอนุญาต 

ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ  ๗  ก็ได้ 

  ความในข้อนี้  และข้อ  ๗  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าวแจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๖  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ  ๗  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามจัดไว้ให้ 

  (๒)  ถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

  (๓)  ทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน 

ที่รองรับ  รถขน  หรือสถานที่พักปฏิกูลหรือมูลฝอยใด  ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม   

เว้นแต่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและ 

มูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  รวมถึงต้องรักษาบริเวณอาคาร  หรือ

สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ  ที่รองรับ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามวรรคหนึ่งต้องเป็นภาชนะที่ไม่ร่ัวซึมมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์ได้   

ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ  ๙  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทํา

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๐  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย  ไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง

เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหรือ

เม่ือได้ปิดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ที่เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ต้องให้เจ้าหน้าที่ของ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือบุคคลผู้ได้ รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นเก็บ   

ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตรา 

ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๒ 

ใบอนุญาต 

ส่วนที่  ๑ 

การขอใบอนุญาต 

ข้อ  ๑๑  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับและประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ 

ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  นข.๑)  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

  (๓)  สําเนาทะเบียนรถ 

  (๔)  สําเนาหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องออกให้ที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการที่ขอรับใบอนุญาต 

  (๕)  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุรวมถึงเอกสารที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เห็นว่ามีความจําเป็นในการพิจารณาประกอบการขอใบอนุญาต 

ข้อ  ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูล 

   (๑.๑) หลักฐานที่แสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๓ 

   (๑.๒) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๒.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรรมการขนส่งทางบก 

    (๑.๒.๒)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปิดมิดชิดสามารถป้องกัน  

กลิ่น  แสง  แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด  เปิดอยู่ด้านบน 

    (๑.๒.๓)  มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
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    (๑.๒.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 

    (๑.๒.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

   (๑.๓) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน 

   (๑.๔) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา 

สิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ  และขนมูลฝอย 

   (๒.๑) หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๒ 

   (๒.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังต่อไปนี้ 

    (๒.๒.๑)  ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บ  ขน 

    (๒.๒.๒)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 

    (๒.๒.๓)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ  ขน  (ถ้ามี) 

    (๒.๒.๔)  วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

    (๒.๒.๕)  สถานที่และวิธีการในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 

  (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๓.๑) หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๓ 

   (๓.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ดังต่อไปนี้ 

    (๓.๒.๑)  ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับกําจัด 

    (๓.๒.๒)  วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 



 หน้า   ๑๔๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

    (๓.๒.๓)  วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ชีวิตร่างกาย  และทรัพย์สิน  รวมทั้งสุขอนามัยของ

ประชาชน 

   (๓.๓)  รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

    (๓.๓.๑)  รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ที่จะใช้ในการดําเนินกิจการกําจัด

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓.๓.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓.๓.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเก่ียวกับที่ดินและโรงงานที่จะใช้ใน 

การดําเนินกิจการดังกล่าว  ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือ 

สิ่งใดท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาวิธีการและเงื่อนไขใด 

  (๔)  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการขั้นต้น  ดังนี้ 

   (๔.๑)  จํานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี  และหน้าที่โดยสังเขป 

   (๔.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ  ขน 

   (๔.๓)  สถานที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถ้ามี) 

   ทั้งนี้  ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการดังกล่าว

สิ่งใดท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด  หรือสิ่งใดท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของ

บุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 

ข้อ  ๑๔  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอใบอนุญาตจะตรวจสอบความถูกต้องและ 

ความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือ

เง่ือนไขที่กําหนด  เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์  

เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  นข.๒)   

หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับคําขอและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนด 
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ในกรณีที่มีเหตุอันจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 

ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกิน 

สิบห้าวันโดยจะแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 

ส่วนที่  ๒ 

การขอต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ  ๑๖  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

(แบบ  นข.๓)  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๑๒ 

เม่ือได้ ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้แล้ว 

ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

กรณีที่ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงเลยระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งจะต้องชําระ

ค่าปรับเพิ่มขึ้น  ร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก 

การดําเนินการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงเลยระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งจะต้องชําระ

ค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้ 

บอกเลิกการดําเนินการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคสามค้างชําระ  ค่าธรรมเนียมต้องต่อกันเกินกว่า

สองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจํานวน 

ส่วนที่  ๓ 

การขอใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ  ๑๗  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  นข.๑/๑)  
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดแล้วแต่กรณีพร้อมกับชําระ

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแทนฉบับละหนึ่งร้อยบาทและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาใบแจ้งความกรณีใบอนุญาตสูญหาย  หรือถูกทําลาย  หรือ 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ 

  ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ข้อ  ๑๘  การออกใบแทนใบอนุญาต  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่า

ถูกต้องให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑)  ออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  นข.๒/๑)  

โดยประทับตรา  หรือพิมพ์  หรือเขียนด้วยหมึกสีแดงว่า  “ใบแทน” 

  (๒)  บันทึกด้านหลังสําเนาคู่ฉบับของใบอนุญาตเดิม  ระบุ  วันเดือนปี  เล่มที่  เลขที่

และสาเหตุที่ออกใบแทน 

ส่วนที่  ๔ 

การประกอบกิจการ  การพักใช้  การเพิกถอน  และการเลิกกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต 

ข้อ  ๑๙  ในระหว่างการประกอบกิจการ  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้ 

โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  ยานพาหนะที่ใช้ประกอบกิจการหรือสถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลา 

ที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๐  ในการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตต้องกําหนดอัตราค่าบริการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ใน

ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งของเจ้าพนักสาธารณสุขหรือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ   ๒๒  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ ได้ รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไ ม่ถูกต้อง 

ตามข้อบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศ

กระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๓  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
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  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ต้ อ ง คํ าพิพากษาถึ งที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระทํ าความ ผิดตามข้ อ บัญญัติ นี้ ห รื อ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไ ม่ป ฏิ บัติห รือปฏิ บัติ ไ ม่ ถู กต้ อ งตามข้ อ บัญญัตินี้ ห รือพระราช บัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ .ศ .  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามความแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ

การดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๔  กรณีที่มีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะทําเป็นหนังสือแจ้งให้

ผู้รับใบอนุญาตทราบสําหรับวิธีการแจ้งถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   

พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ข้อ  ๒๕  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่า

จะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๖  เม่ือผู้ ได้ รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้แจ้งบอกเลิกต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับส่งคืนใบอนุญาตด้วย 

หมวด  ๓ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ  ๒๗  อัตราค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงให้ใช้ กับการให้บริการขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลหนองขามรวมถึงการให้บริการของบุคคลอื่นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม   

มอบให้ดําเนินการแทนหรืออนุญาตให้ดําเนินการด้วย 

ข้อ  ๒๘  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลหนองขาม 



 หน้า   ๑๔๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

หมวด  ๔ 

แบบพิมพ์ 

ข้อ  ๒๙  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาต  (แบบ  นข.๑) 

  (๒)  คําขอใบแทนใบอนุญาต  (แบบ  นข.๑/๑) 

  (๓)  ใบอนุญาต  (แบบ  นข.๒) 

  (๔)  ใบแทนใบอนุญาต  (แบบ  นข.๒/๑) 

  (๕)  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  (แบบ  นข.๓) 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ข้อ  ๓๐  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ  ๓๑  ผู้ประกอบกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจึงจะประกอบกิจการได้ตามข้อบัญญัตินี้ 

แต่ ยังไ ม่ได้ขอหรือมีใบอนุญาตจะต้อง ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามที่ กํ าหนดไว้ ในข้อบัญญัตินี้ 

ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เทวกร  แก้วเพ็ญศรี 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 



 
 
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม

 
๑ 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 

 

        
อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ 
 - เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตร
ต่อ ๆ ไป       ลูกบาศก์เมตรละ  
 - เศษไม่เกินครึง่ลูกบาศก์เมตร  
 - เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
 
อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
(๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไปประจํารายเดือน 
 - ปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร      เดือนละ  
 - ปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร เดือนละ  
 - ปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร 
แต่ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร                      เดือนละ  
 - ปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บ 
และขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ  
(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไปเป็นครั้งคราว 
 - ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร   ครั้งละ            
 - ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บ 
และขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร     ลูกบาศก์เมตรละ  
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
(๑)  รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมลูฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ       ฉบับละ  
(๒)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ      ฉบับละ  
(๓) ใบแทนใบอนุญาต (กรณีฉบับจริงชํารุดหรือสูญหาย)    ฉบับละ  
 

 
 
 
 

๒๕๐ บาท 
๑๕๐ บาท 

 
 
 
 

๒๐ บาท 
 

๔๐ บาท 
 

๒,๐๐๐ บาท 
 

๒,๐๐๐ บาท 
 

๑๕๐ บาท 
 

๑๕๐ บาท 
 
 
 

๕,๐๐๐ บาท 
 

๕,๐๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 



(แบบ นข.๑)                
คําขอรบัใบอนุญาต 

      
                                                                    เขียนที ่............................................................ 
                                                           วันที ่........ เดือน .................................พ.ศ.................. 
 
             ข้าพเจ้า …………………........................................................ อายุ ........... ปี สัญชาติ ...................... 
อยู่บ้านเลขที่ ................. หมู่ที ่ ................ ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ............................... 
แขวง/ตําบล ............................... เขต/อําเภอ ............................... เทศบาล/อบต ...................................
จังหวัด ...............................................................  หมายเลขโทรศัพท ์.................................................................. 
             ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ
ประเภท 
         เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกําจดัที่ 
         ................................................................................................................................................................ 
         เก็บ  ขน  และกําจัดสิง่ปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่ 
         ................................................................................................................................................................ 
         เก็บ  ขน  มลูฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่ 
          .............................................................................................................................................................. 
         เก็บ  ขน  มลูฝอย โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่ 
          .............................................................................................................................................................. 
          .............................................................................................................................................................. 
          .............................................................................................................................................................. 

  

 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓) สําเนาทะเบียนรถ 
๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ 

๔.๑) ................................................................................................................................ 
๔.๒) ................................................................................................................................ 

/๕) เอกสาร.... 
 



-๒- 
  ๕)  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  .............................................................................................. 

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

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

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

แผนผงัทีต่ั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนญุาตนี้เปน็ความจรงิทกุประการ 
 
 
                                      (ลงช่ือ) ........................................................ ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                               (.....................................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(     )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี  .................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 (     )  เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ  ................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 

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

ตําแหน่ง...................................................................... 
วันที่.............../..................................../....................... 

/คําสั่ง... 



-๓- 
 

                                               
คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 
          (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
          (     )  ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
 
 

          (ลงช่ือ).........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                (.............................................................) 
                                นายกองค์การบริการส่วนตําบลหนองขาม 
                              วันที่........./.............................../................ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
(แบบ นข.๑/๑) 

แบบคําขอใบแทนใบอนญุาต 
ประกอบกิจการเกบ็  ขน  หรือกาํจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย  โดยทาํเปน็ธรุกิจ 

กรณใีบอนญุาต  สญูหาย  ถูกทําลาย  หรอืชํารดุ 

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

 ข้าพเจ้า......................................................................... อายุ ............................. ปี สัญชาติ .................. 
อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ............................................. ถนน ........................................... 
แขวง/ตําบล .................................... เขต/อําเภอ ................................... เทศบาล/อบต. ................................... 
จังหวัด ...................................................................... หมายเลขโทรศัพท ์........................................................... 
 ขอย่ืนคําขอใบแทนใบอนญุาต เน่ืองจากใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย โดยทาํเป็นธุรกิจ  ประเภท ..................................................................................................................... 
ตามใบอนุญาตเล่มที่ .......... เลขที่ ......../............. ออกให้เมื่อวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ............. 
ได้สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคัญ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม  พร้อมคําขอน้ี 
ข้าพเจ้าได้ชําระค่าธรรมเนียม  จํานวน ............... บาท เงินเพ่ิม ................ บาท รวมเป็นเงิน .................. บาท 
(..................................................................................) และได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 

(๑) สําเนาใบแจ้งความกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลาย หรือ 
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ 
(๓) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

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

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

 
  

 
 
 
 

/คําสั่ง... 



-๒- 
 

 
                                               

คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 

          (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
          (     )  ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
 
 

          (ลงช่ือ).........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                (.............................................................) 
                                นายกองค์การบริการส่วนตําบลหนองขาม 
                              วันที่........./.............................../................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(แบบ นข.๒) 

 
 

 
                                                                                    
 
 

  ใบอนญุาต 
ประกอบกิจการเกบ็ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย โดยทําเปน็ธุรกิจ 

เล่มที่.................... เลขที่ ...................../...................... 
 อนุญาตให้ .................................................................. สัญชาติ ............... อยู่บ้านเลขที่ ................... 
หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ............................... ถนน ................................. ตําบล/แขวง ................................... 
อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด .................................... โทรศัพท์ ...................................... 
 ข้อ ๑) ประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท............... 
.............................................................. โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า ......................................................... 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ........... หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ................................................ ถนน .................................. 
ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .................................... 
โทรศัพท์ ................................... โทรสาร .................................. มีพ้ืนที่ประกอบการ .................. ตารางเมตร 
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด .......................................... แรงม้า จํานวนคนงาน ........................................ คน 
ทั้งน้ี ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ............................ บาท (...........................................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ..................... เลขที่ ............. ลงวันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. .............. 
 ข้อ ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองขาม ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 ข้อ ๓) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑) ...................................................................................................................................... 
  ๓.๒) ...................................................................................................................................... 
  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่ .................. เดือน ............................... พ.ศ. ..................... 
   ออกให้  ณ  วันที่ ................. เดือน .................................... พ.ศ. .......................... 
 
 

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

                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 
 
 



(ด้านหลัง) 
 
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตการเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วันที่/เดือน/ปี 

   

 

   

 

คําเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานทีท่ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ นข.๒/๑) 
 
 
 

 
 
               
 

ใบแทนใบอนญุาต 
ประกอบกิจการเกบ็ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย โดยทําเปน็ธุรกิจ 

 
เล่มที่.................... เลขที่ ...................../...................... 
 อนุญาตให้ .................................................................. สัญชาติ ............... อยู่บ้านเลขที่ ................... 
หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ............................... ถนน ................................. ตําบล/แขวง ................................... 
อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด .................................... โทรศัพท์ ...................................... 
 ข้อ ๑) ประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท............... 
.............................................................. โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า ......................................................... 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ........... หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ................................................ ถนน .................................. 
ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .................................... 
โทรศัพท์ ................................... โทรสาร .................................. มีพ้ืนที่ประกอบการ .................. ตารางเมตร 
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด .......................................... แรงม้า จํานวนคนงาน ........................................ คน 
ทั้งน้ี ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ............................ บาท (...........................................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ..................... เลขที่ ............. ลงวันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. .............. 
 ข้อ ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองขาม ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 ข้อ ๓) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑) ...................................................................................................................................... 
  ๓.๒) ...................................................................................................................................... 
  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่ .................. เดือน ............................... พ.ศ. ..................... 
   ออกให้  ณ  วันที่ ................. เดือน .................................... พ.ศ. .......................... 
 
 

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

                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 
 
 



 
(ด้านหลัง) 

 
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตการเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วันที่/เดือน/ปี 

   

 

   

 

คําเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานทีท่ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ นข.๓) 
แบบคําขอตอ่อายุใบอนญุาต 

ประกอบกิจการเกบ็ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย โดยทําเปน็ธุรกิจ 
 

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

 ข้าพเจ้า......................................................................... อายุ ............................. ปี สัญชาติ .................. 
อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ............................................. ถนน ........................................... 
แขวง/ตําบล .................................... เขต/อําเภอ ................................... เทศบาล/อบต. ................................... 
จังหวัด ...................................................................... หมายเลขโทรศัพท ์........................................................... 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็น
ธุรกิจประเภท .................................................................................................................................................... 
ตามใบอนุญาตเล่มที่ .......... เลขที่ ......../............. ออกให้เมื่อวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ............. 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม  พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้ชําระค่าธรรมเนียม  จํานวน ......... บาท  
เงินเพ่ิม ....................... บาท รวมเป็นเงิน ..................... บาท  (.........................................................................)  
และได้แนบหลกัฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) สําเนาทะเบียนรถ 
(๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ 

(๔.๑) ................................................................................................................................ 
(๔.๒) ................................................................................................................................ 

  (๕)  ใบอนญุาตเดิมที่หมดอายุ 
  (๖)  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ .................................................................................................... 

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

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

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

 

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

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

 

 



 

                                               
ความเหน็ของเจ้าพนกังานสาธารณสุข 

 
จากการตรวจสอบยานพาหนะและหรือสถานประกอบการ 
          (     )  เห็นสมควรต่ออายุใบอนุญาต 
          (     )  เห็นสมควรไมต่่ออายุอนุญาต 
                   เพราะ .................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
                    

          (ลงช่ือ).........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                (.........................................................) 
                         ตําแหน่ง .......................................................... 
                              วันที่........./.............................../................ 
 

 
 
 

                                               
คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 
          (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
          (     )  ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
 
 

          (ลงช่ือ)........................................................ 
                                             (.............................................................) 
                                            นายกองค์การบริการส่วนตําบลหนองขาม 
                                            วันที่................/................../................ 
 
 

 
 
 
 


