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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง 
เรื่อง  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียงว่าด้วยการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียงและนายอําเภอเมืองนครราชสีมา   
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  เรื่อง  การเก็บ  
ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็น 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เล้ียงสัตว์  หรือที่อ่ืน 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางที่มิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

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

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองระเวียง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

หนองระเวียงให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองระเวียงอาจร่วมกับหน่วยงาน

ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีมีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียงอาจมอบอํานาจให้บุคคลใด

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  หรือ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติข้อนี้และข้อ  ๙  มิให้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 
ของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการการเก็บ  ขน  หรือกําจัด  
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบรหิารส่วนตําบลหนองระเวยีงมอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน  
หรือเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองระเวียงและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการการเก็บ  
ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  หรือเขตพื้นที่ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียงมอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน  หรือเขตพื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
อนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียงประกาศกําหนด  แต่ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ประเภทใดในบริเวณใดควรทําการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  เม่ือครบกําหนดสิบห้าวันแล้ว  
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เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  หรือบุคคล 
ที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
จากอาคารหรือสถานที่นั้น  โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยในการเก็บ  ขน  หรือกําจัด  
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้น  ซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ
เป็นต้นว่า  ถนน  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา    

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอ  และถูกสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๓) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น  
ไม่ให้มีการ  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  นอกที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ   

(๔) ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  นอกที่รองรับส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
จัดไว้ให้โดยเฉพาะ      

(๕) ห้ามผู้ใด  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้น  ซ่ึงส่ิงปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย   
(๖) ห้ามผู้ใด  คุ้ย  เขี่ย  ขุด  ค้น  มูลฝอย  ในที่รองรับมูลฝอย  รถเก็บ  ขน  มูลฝอย  หรือ

สถานที่เทมูลฝอยใด ๆ   เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  
หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๗) ห้ามผู้ใด  ขน  นํา  พาหรือเคล่ือนย้าย  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ไปในที่หรือทางสาธารณะ  
เว้นแต่จะใส่ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   มีกล่ิน  รั่วซึม  ออกมาภายนอก 
และจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ความในข้อนี้  ไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะ 
ที่ใช้โดยสารทางบก  ทางน้ํา  ซ่ึงมีการจัดห้องสุขาที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(๘) ห้ามผู้ใดนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปกําจัด  โดยฝังหรือถมโดยวิธีการอ่ืนใด  ในสถานที่ใด  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเป็น
การปฏิบัติตามวิธีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๙) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บขน   
หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  หรือนอกเขตพื้นที่ 
การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ต้องดําเนินการเก็บ  ขนหรือกําจัด  ส่ิงปฏิกูล 
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หรือมูลฝอย  ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง   
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองระเวียง  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบพร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) เอกสารอ่ืน  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียงประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๑ การดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการข้ามเขตท้องถิ่น  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องและตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้ประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องแจ้งว่าจะนําส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยไปกําจัด  ณ  เขตท้องถิ่นใด   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตการกําจัด  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากท้องถิ่นปลายทางหรือไม่  
หากมีจึงจะอนุญาตให้ทําการเก็บ  ขน  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการได้ 

(๒) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตท้องที่ต้นทาง  แล้วนํา
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปกําจัดในเขตท้องถิ่นปลายทาง  ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  
จากพนักงานท้องถิ่นต้นทางและขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากพนักงานท้องถิ่นปลายทาง  หากมีการเก็บ  
ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ผ่านท้องถิ่นอ่ืน  นอกจากท้องถิ่นต้นทางและท้องถิ่นปลายทาง  จะต้องแสดง
ใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้นทาง  และขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากพนักงาน
ท้องถิ่นปลายทาง  รวมทั้งหลักฐานการขออนุญาตทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ด้วย 

(๓) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตท้องถิ่นอ่ืน
แล้วนํามากําจัดโดยการถมหรือฝังหรือโดยวิธีการอ่ืนใด  ในสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองระเวียง  บุคคลที่เป็นเจ้าของ  หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น  จะต้องขอใบอนุญาตกําจัดส่ิงปฏิกูล  
หรือมูลฝอยจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๙  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
๑. ประเภทประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล   
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เงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 
 (๑) รถสูบส่ิงปฏิกูลต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑.๑) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม  ปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกล่ิน

และสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนําโรคได้  มีอุปกรณ์หรือฝาปิด-เปิดถังที่สนิทอยู่ด้านบนและสามารถรับแรงดัน
จากการสูบส่ิงปฏิกูลได้ 

  (๑.๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบส่ิงปฏิกูลต้องมีสภาพดี  ไม่รั่วซึม 
  (๑.๓) มีป๊ัมสูบส่ิงปฏิกูลชนิดที่สามารถสูบของแข็งและมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณ

ส่ิงปฏิกูลและต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้   
  (๑.๔) ตัวถังรถสูบส่ิงปฏิกูลต้องมีข้อความว่า  “รถสูบส่ิงปฏิกูล”  ชื่อบริษัทหรือ

เจ้าของกิจการ  หมายเลขโทรศัพท์และเลขใบทะเบียนอนุญาต  (กรณีที่ต้องขอใบอนุญาตหลายท้องถิ่น 
ให้พิมพ์เฉพาะเลขทะเบียนใบแรก  ส่วนใบอ่ืน ๆ  ให้เก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตไว้ที่รถเพื่อการตรวจสอบ)  
ที่ด้านข้างสองด้านของตัวถังรถที่เห็นได้ชัดเจน  และมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร 

 (๒) ต้องมีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังใส่น้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  
(เช่น  น้ํายาไลโซน  ๕%  และน้ํายาดับกล่ิน)  เป็นต้น 

 (๓) ต้องมีชุดสําหรับผู้ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง 
 (๔) ผู้ประกอบกิจการรถสูบส่ิงปฏิกูลจะต้องระบุแหล่งที่จะนําส่ิงปฏิกูลไปบําบัดและมีหลักฐาน

ที่แสดงว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่บําบัดนั้น  เว้นแต่จะมีระบบบําบัดของตนเอง  ทั้งนี้  ระบบ
บําบัดส่ิงปฏิกูลจะต้องมีลักษณะตามแบบที่กรมอนามัยกําหนด  หรือแบบอ่ืนที่กรมอนามัยรับรอง 

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 
 (๑) ขณะที่ทําการสูบส่ิงปฏิกูล  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้ายาง

หุ้มสูงถึงแข้งและใช้น้ํายาดับกล่ิน  เพื่อป้องกันการรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
 (๒) เม่ือทําการสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้ว  ให้ทําความสะอาดท่อหรือสายสูบส่ิงปฏิกูลโดย 

การดูดน้ําสะอาดจากถังและทําความสะอาดด้านนอกของท่อหรือสายที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อด้วย 
 (๓) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วทําความสะอาด 

อีกครั้งหนึ่ง 
 (๔) รถสูบส่ิงปฏิกูลที่ให้บริการแล้ว  ต้องทําความสะอาดภายในตัวถังอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

และน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียหรือปล่อยลงสู่ลานทรายซึมชนิดร่องซึม 
โดยต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

 (๕) ต้องทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้งทุกครั้งที่ใช้
ปฏิบัติงาน 

 (๖) ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง  
โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 
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 (๗) ห้ามนํารถสูบส่ิงปฏิกูลไปใช้ในกิจการอ่ืนและต้องดูแลมิให้ข้อความที่พิมพ์บนตัวถังรถ
ลบเลือน 

 (๘) ผู้ได้รับใบอนุญาต  และผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมตามที่ราชการท้องถิ่นกําหนด 
๒. ประเภทประกอบกิจการเก็บ  ขน  มูลฝอย 
เงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  มูลฝอย 
 (๑) คุณลักษณะของรถเก็บ  ขน  มูลฝอย 
  (๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
  (๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้เก็บ  ขน  มูลฝอยต้องมีการปกปิดมิดชิด  ไม่รั่วซึม  ไม่ทําให้

มูลฝอยตก  หล่น  หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย   
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์การเก็บ  ขน  มูลฝอย 
 (๑) การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน  เช่น  ใส่กางเกงขายาว  เส้ือแขนยาว  และสวมเส้ือ

สะท้อนแสง  สวม  ผ้าปิดปาก - จมูก  และสวมถุงมือ 
 (๒) เก็บ  ขน  มูลฝอยให้เรียบร้อย  มิให้มีมูลฝอยตกค้างขณะขนย้ายต้องไม่ทําให้มูลฝอยตก  

หล่น  หรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน 
๓. ประเภทประกอบกิจการการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 (๑) มีระบบกําจัดถูกหลักสุขาภิบาล  เช่น  ระบบเตาเผา  ระบบฝังกลบ  หรือระบบหมักเป็นปุ๋ย 
 (๒) มีเอกสารรับรองประสิทธิภาพของระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลจากหน่วยราชการหรือ

สถาบันการศึกษาหรือห้องปฏิบัติจากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐานแล้ว 
 (๓) เอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 (๔) ต้องไม่ก่อเหตุให้กับประชาชนผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
 (๕) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  

ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใดและมีใบอนุญาตในการกําจัดส่ิงปฏิกูลด้วย 
ข้อ ๑๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถกูต้องหรือความไม่สมบูรณ์ทั้งหมด  
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอ
แก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง  หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับคําขอ   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขอรับอนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําส่ังไม่อนุญาต  
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบ  ก่อนส้ินกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง 

การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อม 
การชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๑๕ ผู้ไดร้ับใบอนุญาต  ต้องชําระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  สําหรับกรณี 
ที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนยีมภายในระยะเวลาที่กําหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์  หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลา 
ที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น 
ก่อนถึงกําหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

กรณีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน 

ข้อ ๑๖ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองระเวียง 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองระเวียง  จะเรียกเก็บค่าบริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตโดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบถึง
การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหาย   
(๒) ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  กรณีถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  



 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ 
ตามที่ได้รับใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร   
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจมีคําส่ังเพกิถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  และการไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๒ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปิดคําส่ัง
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๓ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่ กําหนดไว้ใน 
บทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
อนุชา  ศิริโภคานนท์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองระเวียง                                       

    เรื่อง การเกบ็ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ลําดับที่
  

รายการ ค่าธรรมเนียม    
     (บาท)  

๑ 
   
 
 
 
   

อัตราค่าเกบ็และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๑.๑  ค่าเก็บและขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ                                      
       -เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อไป ลกูบาศก์
เมตรละ   
       -เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเ์มตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)  
๑.๒  ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป  
     (ก) ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปประจํารายเดือน   
          -วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                               เดือนละไม่เกิน   
          -วันหน่ึงเกิน   ๒๐ ลิตร   แต่ไม่เกิน     ๕๐๐    ลิตร       
ค่าเก็บและขนทุกๆ๒๐ ลิตรหรอืเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร                   เดือนละไม่เกิน   
          -วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร               เดือนละไมเ่กิน 
          -วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรทกุๆลูกบาศกเ์มตรหรอืเศษของลกูบาศกเ์มตรละ
ไม่เกิน 
     (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว   
          - ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                                     ครั้งละ 
          - เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ทุกๆลูกบาศก์เมตรหรือเศษลูกบาศกเ์มตรละ 

   
         
 
๒๕๐ 
๑๕๐ 
 
 
 
๔๐ 
 
๔๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
 
 
๑๕๐ 
๑๕๐ 

    ๒ 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
      ก. รับทําการเกบ็ ขน สิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย  โดยทําเปน็ธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                                            ฉบับละ 
      ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์
ตอบแทนด้วย การคิดค่าบรกิาร                                                       ฉบับละ 
       ค.ใบแทนใบอนุญาต                                                              ฉบับละ 

 
 
๕,๐๐๐ 
 
๕,๐๐๐ 
๑๐๐ 

หมายเหตุ  -การชําระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบญัญัติน้ี   ข้อ ๑.๒ (ก) ให้ชําระเป็น
รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน หรือรายปี ทั้งน้ีตามทีอ่งค์การบรหิารส่วนตําบลหนองระเวียง ประกาศ
กําหนด 

 

 

 



 

คําขอรับใบอนุญาต 
 

         เขียนที่ ………………………………………………………… 

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

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

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบรกิาร      

 ประเภท  
 [  ]   ประกอบกจิการรบัทําการเกบ็ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกลู  
 [  ]   ประกอบกจิการ เก็บ ขน มูลฝอย   
 [  ] ประกอบกจิการ กําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย  
 โดยมีแหลง่หรือระบบกําจัดอยู่ที่ …………………………………………………………..………………………. 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสาร ดังน้ี  

๑.สําเนาบัตรประจําตัว ………………………………………………………………………………………………  
(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ) 

 ๒.สําเนาทะเบียนบ้าน  
๓.หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ  

๓.๑………………………………………………………..……………………………………………………………… 
๓.๒………………………………………………….……………….………………………………………………… 

๔.…………………………………………………………………………..……………………………………………………  
๕.…………………………………………………………………………….…………………………………………………  

 
 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตน้ีเป็นความจรงิทุกประการ 
 
 
  (ลงช่ือ) ………………………………… ผู้ขอรับใบอนุญาต 
   (…….……………………….) 
 
 
       
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี        / 



     (ด้านหลงัคําขอรบัใบอนุญาต) 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงือ่นไข ดังน้ี 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (   ) เห็นสมควร ไม่อนุญาตเพราะ 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
 
   (ลงช่ือ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    (………………………………….) 
    ตําแหน่ง …………………………………..……. 
      วันที่ ………/……….…/………  
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
 (   ) อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
 (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกจิการ 
 
 (ลงช่ือ) ………………………………………. เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  (………………………….…………) 
 ตําแหน่ง ……………………………………………...  
  วันที่ ………/…………..……/……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
             เขียนที่ ………………………………..……………………… 

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

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

 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการ ประเภท ………………………………………………… 

ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………… เลขที่ ………../…………. ออกใหเ้มื่อวันที่ ..…….เดือน ..…………………พ.ศ……….….… 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง 

 พรอ้มคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
๑.สําเนาบัตรประจําตัว ………………………………………………………………………………………………… 
(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ) 
๒.สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓.หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 

๓.๑ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓.๒…………………..……………………………………………………………………………………………………. 
 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทกุประการ 

   (ลงช่ือ) ………………………………….…… ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
          (…………………………..…………….) 
 
 
 ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
    จากการตรวจสอบสถานประกอบการ (   )  อนุญาต 
    (   )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต (   )  ไม่อนุญาต 
    (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต 
 เพราะ ………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………..                   (ลงช่ือ) ……………………………………… 
 ………………………………………………………………..                                        (………………………………….) 
 (ลงช่ือ) ………………………………เจ้าพนักงานสาธารณสุข               ตําแหน่ง………………………..……………………. 
           (………………………………)                      วันที่  ….…./…………….…./…….…..                 
ตําแหน่ง ……………………………….……………  
        วันที่ ….…./……………….…./…..…... 


