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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  ว่าด้วยการกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมและนายอําเภอเมืองนครปฐม  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  เร่ือง  การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  เร่ือง  การกําจัด   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึง  สิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  
และหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมอาจร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมอาจมอบให้บุคคลใด
ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  หรือ
อาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทํา  การเก็บขน
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  มอบให้บุคคลอื่น
ดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม   
และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการ
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  จะต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามผู้ ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้ มีขึ้นซึ่ งสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ห รือ 
ทางสาธารณะอื่นใดเป็นต้น  ถนน  ตรอก  ซอก  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระนํ้า  บ่อน้ํา  นอกจากในที่ 
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลอืมอนุญาตให้จัดตั้งหรือตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

(๒) ห้ามผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในทางสาธารณะหรือสาธารณะอื่นใด  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือ 
ที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นเหม็นร่ัวไหลออกมาข้างนอก 
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(๓) ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
(๔) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณสถานที่  อาคาร 

และจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
(๕) กําหนดวิธีการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือ
สถานที่นั้น  ๆ 

(๖) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลอื่นที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการแทน  ในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ไม่เกินอัตรา 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๗) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือ 
มูลฝอย  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๙  ปฏิบัติ  ตลอดจนกําหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะ
การให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๙  จะพึงเรียกเก็บได้ 

(๘) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่า  สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ไปทําการกําจัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะย่ิงขึ้นโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน  เม่ือได้มีหนังสือแจ้ง 
แก่ผู้ครอบครองสถานที่อาคารหรือเคหสถานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หรือเม่ือได้ปิดประกาศ
กําหนดบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ที่เปิดเผยในบริเวณที่กําหนดไม่น้อยกว่า  ๓  แห่ง 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศ  ผู้ครอบครองสถานที่อาคารหรือเคหสถานจะต้องให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่ฝ่ายเดียว  ทําการเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานที่อาคารหรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขน
ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

(๙) ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองงูเหลือม  ทําการขน  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมที่ตั้งอยู่ในที่หรือทางสาธารณะ 

(๑๐) กําหนดการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองงูเหลือม  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับ
เอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น  ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมประกาศหรือกําหนด 
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ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๙  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
   ๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
   ๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
   ๑.๑.๓) มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
   ๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 
   ๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายา 

ฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
   ๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น

พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทย  
ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ต้องจัดให้ มี เสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับ  
ผู้ปฏิบัติงาน 

 (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูล
ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๑) ที่ตั้งของแหล่งกําจัดสิ่งปฏิกูลห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า  ๑.๕  กิโลเมตร 
 (๒.๒) มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต 

สิ่งล่วงล้ําลําน้ํา  และเททิ้งสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๓) ต้องแนบแบบแปลนระบบบําบัดน้ําเสียที่ได้รับรองจากคณะกรรมการพิจารณา

อนุญาตส่ิงล่วงล้ําลําน้ํา  และเททิ้งสิ่งปฏิกูล 
(๓)  ผู้ขอรับใบอนญุาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๓.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายมูลฝอย  (รถเก็บขยะ)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
   ๓.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
   ๓.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายมูลฝอยต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น 

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้ 
   ๓.๑.๓) ส่วนบรรทุกมูลฝอย  ต้องอยู่ในสภาพดีไม่ร่ัวซึม 
   ๓.๑.๔) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังดักน้ํา  ไม้กวาด  
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   ๓.๑.๕) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความท่ีตัวพาหนะขนถ่ายมูลฝอยให้รู้ว่าเป็น
พาหนะขนถ่ายมูลฝอย  เช่น  “รถเก็บขยะ”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาด 
ที่เห็นได้ชัดเจน  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมประกาศกําหนด 

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
 (๔.๑) ที่ตั้งของแหล่งกําจัดสิ่งปฏิกูลห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า  ๑.๕  กิโลเมตร 
 (๔.๒) มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต 

สิ่งล่วงล้ําลําน้ํา  และเททิ้งสิ่งปฏิกูล 
 (๔.๓) ต้องแนบแบบแปลนระบบบําบัดน้ําเสียที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

พิจารณาอนุญาตส่ิงล่วงล้ําลําน้ํา  และเททิ้งสิ่งปฏิกูล 
 (๔.๔) ต้องแนบแบบแปลน  ระบบกําจัดมูลฝอยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และ 
ในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๔ ในการดํา เนินกิจการผู้ ได้ รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   วิธีการ   
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
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 (๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง   
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว  
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อ 
หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

 (๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๑) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์  

ทุก  ๖  เดือน 
 (๒.๒) ต้องดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียให้ใช้งานได้ตลอดเวลาที่ดําเนินการ 
 (๒.๓) ต้องดูแลรักษาระบบกําจัดมลพิษต่าง  ๆ  ที่เกิดจากกระบวนการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

ให้ใช้งานได้ตลอดเวลาที่ดําเนินการ 
(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๓.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง  
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๓.๒) ทําความสะอาดส่วนกักเก็บมูลฝอย  โดยหลังจากเก็บ  ขนมูลฝอยเสร็จแล้ว   
ให้ทําการล้างรถ  ทั้งภายนอกและภายในส่วนที่กักเก็บมูลฝอย  แล้วใช้น้ํายากําจัดกลิ่นฉีดพ่นเพื่อดับกลิ่น  
(ขยะหอม  ปุ๋ยน้ําชีวภาพ  อื่น  ๆ) 

 (๓.๓) ทําความสะอาดพาหนะเก็บขนมูลฝอยอย่างน้อยวันละหนึ่งคร้ัง  หลังจากที่ 
ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัด   
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

 (๓.๔) กรณีที่มีมูลฝอยหกเร่ียราด  ให้ทําการเก็บกวาด  และล้างน้ําทําความสะอาด 
หากมีกลิ่นเหม็นให้ใช้น้ํายากําจัดกลิ่น  หรือขยะหอมฉีดพ่นเพื่อดับกลิ่น 

 (๓.๕) หลังจากเก็บ  ขนมูลฝอยขึ้นรถเสร็จแล้ว  ให้ทําความสะอาดพื้นที่บริเวณที่รองรับ
ขยะให้สะอาด  และกําจัดกลิ่นด้วย 
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 (๓.๖) ทําความสะอาดที่รองรับขยะ  โดยล้างด้วยน้ําสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งคร้ัง 
 (๓.๗) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
 (๔.๑) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบกระทรวงวิทยาศาสตร์  

ทุก  ๖  เดือน 
 (๔.๒) ต้องดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียให้ใช้งานได้ตลอดเวลาที่ดําเนินการ 
 (๔.๓) ต้องดูแลรักษาระบบกําจัดมลพิษต่าง  ๆ  ที่เกิดจากกระบวนการกําจัดมูลฝอย 

ให้ใช้งานได้ตลอดเวลาที่ดําเนินการ 
ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ   
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองงูเหลือม 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๑ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาต  เ ม่ือปรากฏว่า 
ผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ
ข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ี
ได้ รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย   
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับ 
การดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๓ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่ง
คําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 
ที่ทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่ง
ไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาตจะประกอบกิจการอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหลักฐาน  ขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ 
มีความผิดตามมาตรา  ๗๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๗ ผู้ดําเนินกิจการผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างที่มีคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุด
ดําเนินกิจการ  หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยไม่มีเหตุผลหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
มีความผิดตามมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  มีความผิดตามมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการ
เก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  หรือเขตพื้นที่การให้บริการ
ของผู้ได้รับใบอนุญาต  ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือ 
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศหรือกําหนด 

ข้อ ๓๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๓๑ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่ กําหนดไว้ใน   
บทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สังคม  มีจันทร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 

เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ลําดับที่ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒. 
 

๓. 
 

อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอย 
๑.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอย คร้ังหนึ่ง ๆ ภายในเขตองค์การ         
       บริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม (จุดละ : คร้ัง) 
๑.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย 
       วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร 
๑.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 
       วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
๑.๔  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 
       วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๗๐๐ ลิตร 
๑.๕  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 
       วันหนึ่งเกิน ๗๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
๑.๖  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 
       วันหนึ่งเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป 
๑.๗  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราว คร้ังหนึ่ง ๆ 
       - ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  คร้ังละ 
       - เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร   
      หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
 
อัตราค่าย่ืนคําขอเก็บมูลฝอย  

- ย่ืนคําขอคร้ังแรก ฉบับละ 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
๓.๑  รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ  
๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ 
๓.๓  ให้บริการตั้งห้องสุขาชั่วคราว ฉบับละ 
๓.๔  ให้บริการตั้งรถสุขาชั่วคราว ฉบับละ 
                          

 
 

๑๐๐ 
 

๓๐ 
 

๖๐ 
 

๑๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๕๐ 
 
 

๕๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 



(แบบ  สม.๑) 
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 

เขียนที่      

วันที่   เดือน    พ.ศ.     
   ข้าพเจ้า        อายุ         ปี 
สัญชาติ   อยู่บ้านเลขที่  หมู่ที่   ตําบล     
อําเภอ    จังหวัด    โทรศัพท์     
   ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  
และมูลฝอย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย  
พ.ศ.๒๕๕๗ ประเภท 
   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกําจัดที่        
                                
   เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งกําจัดที่       
              

 ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว 
 ให้บริการรถสุขาชั่วคราว 

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  
ดังนี้คือ 

 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
เลขที่           

 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคลคลเป็นผู้แจ้ง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการ  หรือผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคล

เป็นผู้แจ้ง) 
 เอกสารรายละเอียดอื่นๆ         

           
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 
(ลงชื่อ)     ผู้ขอรับใบอนุญาต  
 (   ) 
        / /   

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
( )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
( )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
        
   (ลงชื่อ)      
            (             ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 
  วันที่      เดือน  พ.ศ.   



 (แบบ สม.๒) 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 

เล่มที่  เลขที่  /   

  อนุญาตให้     อายุ       ปี  สัญชาติ        .   
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่    อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่       .
ตรอก/ซอย            ถนน    ตําบล                   . 
อําเภอ     จังหวัด     โทรศัพท์        . 

ดําเนินกิจการค้ามีชื่อ   ทะเบียนการค้าเลขที่         .  
ซึ่งตั้งอยู่  ณ  เลขที่  หมู่ที่    ตําบล          . 
อําเภอ    จังหวัด    โทรศัพท์         . 
เป็นผู้ดําเนินการรับทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 
  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองงูเหลือม 
  ๑)  การเรียกและเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหสถานให้เรียกเก็บในอัตรา
ที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมกําหนด 
  ๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ ติดสติ๊กเกอร์ป้ายหรือ
อักษรภาพข้อความในบริเวณรถที่ให้บริการโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ว่าได้รับอนุญาตจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 
  ๓)  ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลแต่เพียงผู้เดียว 
  ๔)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕          
โดยเคร่งครัด 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต     ๑,๐๐๐  บาท   ๕๐๐  บาท 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่  เดือน   พ.ศ.        . 
    ออกให้  ณ  วันที่    เดือน   พ.ศ.              . 
  

(ลงชื่อ       
  (      ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 

 



 
(แบบ  สม.๓) 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 

เขียนที่     . 

วันที่  เดือน   พ.ศ.   
  ข้าพเจ้า     อายุ   ปี สัญชาติ   
อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย  ถนน    
ตําบล   อําเภอ     จังหวัด      
หมายเลขโทรศัพท์     
  ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองงูเหลือม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูล     เก็บขนมูลฝอย 
 ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว  ให้บริการรถสุขาชั่วคราว 

  ตามใบอนุญาตเล่มที่   เลขที่    /    
ออกให้เม่ือวันที่   เดือน    พ.ศ.  ต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองงูเหลือม พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 

 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
เลขที่          

 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการ  หรือผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคล

เป็นผู้แจ้ง) 
 เอกสารรายละเอียดอื่นๆ         

           
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 
(ลงชื่อ)     ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  
 (   ) 
        / /   
 

 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
( )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
( )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
        
   (ลงชื่อ)      
            (             ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 
  วันที่      เดือน  พ.ศ.   



(แบบ สม.๔) 
คําขออนุญาตการต่างๆ 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 

เขียนที่     . 

วันที่  เดือน   พ.ศ.   

  ข้าพเจ้า     อายุ   ปี สัญชาติ       . 
อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย  ถนน        . 
ตําบล   อําเภอ     จังหวัด          . 
หมายเลขโทรศัพท์     
 
   ขอย่ืนคําขออนุญาต 

 ขอเลิกการดําเนินกิจการ  ใบอนุญาตเล่มที่ เลขที่  /       . 
ออกให้  ณ  วันที่     เดือน   พ.ศ.        .  

 แก้ไขรายการในใบอนุญาตเล่มที่  เลขที่           /                 . 
ออกให้  ณ  วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
ขอแก้ไขรายการดังนี้ 
         
         
         
         
          

 ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ  ทั้งนี้  ได้แนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 
o เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
o ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขออนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 
 
(ลงชื่อ)      ผู้ขออนุญาต  
 (    ) 
        /  /   

 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
( )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
( )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
        
   (ลงชื่อ)      
            (             ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 
  วันที่      เดือน  พ.ศ.   



 
คําขอเลขที่……………….. 

 
แบบย่ืนคําขอเก็บขยะมูลฝอย 

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

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………….............……………............................อายุ…………..ปี 
อยู่บ้านเลขที่………….หมู่ที่……..….ซอย………..…ถนน……………ตําบล…………..………………อําเภอ……………….……
จังหวัด…………………….……หมายเลขโทรศัพท์………………………….. 

  มีความประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม เก็บขยะมูลฝอยในสถาน
ประกอบการ ประเภท 

 บ้านพักอาศัย      มีความประสงค์ขอถังขยะ 
 ร้านค้า        มีความประสงค์ ตั้งถังขยะรวม 
 ห้องแถว        
 โรงงานอุตสาหกรรม (ตามปริมาณขยะมูลฝอย) 
 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………. 

สถานที่ให้ดําเนินการเก็บขยะมูลฝอย เลขที่  หมู่ที่  ซอย   
ถนน    ตําบล    อําเภอ    จังหวัด     
โดยอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม โดยข้าพเจ้ายินยอม จะปฏิบัติ และเสียค่าเก็บขยะมูลฝอย            
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  เร่ือง “ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 

       (ลงชื่อ)     ผู้ขอ 
             (       ) 
 
 
บันทึกเพิ่มเติม      คําสั่ง 
             
              
  
  
         (    )             (    ) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 
 
 
 
* กรุณาแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนมาด้วย  


