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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม 
เร่ือง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมและนายอําเภอเมืองกําแพงเพชร  จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม  เร่ือง  การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึง  สิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อื่นและหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

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

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๕ การเก็บขนหรือการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม  
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม 

  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมอาจร่วมกับ 
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมอาจมอบให้บุคคลใด
ดําเนินการตามข้อ  ๕  แทน  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมหรืออาจอนุญาต 
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยคิดค่าบริการก็ได้   

  บทบัญญัติตามข้อนี้  ข้อ  ๕  และข้อ  ๑๑  มิให้ใช้บังคับในการจัดการของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทํา
การเก็บ  ขน  หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่น 

ข้อ  ๗  ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือ 
ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมจัดไว้ให้หรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูล  หรือ 
มูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมจดัไว้ให้ 

ข้อ  ๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

ข้อ  ๙  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการ 
และระเบียบ  การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนิน
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กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ  ๑๑  ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมได้ 

ข้อ  ๑๐  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เก็บ  ขนแก่องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๑  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม
จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๒.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๑๒.๒  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ๑๒.๓  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๒  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
   ๑๓.๑.๑ ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
    ๑๓.๑.๑.๑ ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
    ๑๓.๑.๑.๒ ส่วนของรถท่ีใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด   

สามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด-เปิด   
    ๑๓.๑.๑.๓ มี ป๊ัมดูดสิ่ งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของ 

สิ่งปฏิกูลด้วย 
    ๑๓.๑.๑.๔ ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม  
    ๑๓.๑.๑.๕ มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา   

ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  เช่น  ไลโซน  ๕% 
    ๑๓.๑.๑.๖  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 

ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 
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ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย 
ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมประกาศกําหนด 

   ๑๓.๑.๒  ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน   

   ๑๓.๑.๓  กรณีที่ไม่มีสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่า
จะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

   ๑๓.๑.๔  ดําเนินการอื่น ๆ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ๑๓.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   ๑๓.๒.๑  ผู้ขอรับอนุญาตต้องมีสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลตามที่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลนครชุมกําหนด 
   ๑๓.๒.๒  สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกหลักสุขาภิบาล 
   ๑๓.๒.๓  สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลต้องมีอุปกรณ์ในการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   ๑๓.๒.๔  สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลต้องแสดงแผนผังและขั้นตอนการกําจัด   

สิ่งปฏิกูลที่ชัดเจน 
   ๑๓.๒.๕  สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลต้องห่างจากชุมชน   
   ๑๓.๒.๖  ต้องไม่สร้างเหตุรําคาญให้แก่ชุมชน 
   ๑๓.๒.๗  ดําเนินการอื่น ๆ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
  ๑๓.๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
   ๑๓.๓.๑ ต้องมีพาหนะเก็บขนมูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
    ๑๓.๓.๑.๑  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
      ๑๓.๓.๑.๒  ส่วนของพาหนะที่ใช้เก็บขนมูลฝอย  ต้องปกปิดมิดชิด

สามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด-เปิด 
    ๑๓.๓.๑.๓  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจําพาหนะที่ใช้เก็บขน  

มูลฝอย  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
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    ๑๓.๓.๑.๔  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความท่ีตัวพาหนะเก็บขนมูลฝอย  
ให้รู้ว่าเป็นพาหนะเก็บขนมูลฝอย  เช่น  “รถเก็บขนมูลฝอย”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย 
ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมประกาศกําหนด 

   ๑๓.๓.๒ ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน   

      ๑๓ .๓ .๓   กรณีที่ ไ ม่ มีสถานที่ กํ าจัดขยะมูลฝอยของตนเอง   
ต้องแสดงหลักฐานว่านําขยะมูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

  ๑๓.๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
   ๑๓.๔.๑  ผู้ขอรับอนุญาตต้องมีสถานที่กําจัดมูลฝอยตามที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลนครชุมกําหนด 
   ๑๓.๔.๒  สถานที่กําจัดมูลฝอยต้องถูกหลักสุขาภิบาล 
   ๑๓.๔.๓  สถานที่กําจัดมูลฝอยต้องมีอุปกรณ์ในการกําจัดมูลฝอย 
   ๑๓.๔.๔  สถานที่กําจัดมูลฝอยต้องแสดงแผนผังและข้ันตอนกําจัดมูลฝอย 

ที่ชัดเจน 
   ๑๓.๔.๕  สถานที่กําจัดมูลฝอยต้องห่างจากชุมชนอย่างเพียงพอตามหลัก

สุขาภิบาล   
   ๑๓.๔.๖  ต้องไม่สร้างเหตุรําคาญให้แก่ชุมชน 
ข้อ ๑๔ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๒  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๗  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง 
หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง 
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอ 
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด   
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๕  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร  ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๖.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
   ๑๖.๑.๑  ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  

ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งและทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   ๑๖.๑.๒  ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล  
เสร็จแล้ว  ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อ 
หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  เช่น  ไลโซน  ๕% 

   ๑๖.๑.๓  ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัด 
หรือกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

   ๑๖.๑.๔  กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  
เช่น  ไลโซน  ๕%  แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 
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   ๑๖.๑.๕  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ   
๑  คร้ัง 

  ๑๖.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   ๑๖.๒.๑  ภายในสํานักงานต้องแสดงใบอนุญาตการดําเนินกิจการรับทํา 

การกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ชัดเจน 
   ๑๖.๒.๒  ภายในสํานักงานต้องแสดงแผนผังขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
   ๑๖.๒.๓  ภายในบริเวณที่ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลต้องสะอาด  ถูกหลักสุขาภิบาล   

สิ่งแวดล้อม   
   ๑๖.๒.๔  ภายในบริเวณทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลต้องมีอุปกรณ์ครบตามที่กําหนด 
   ๑๖.๒.๕  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ   

๑  คร้ัง 
  ๑๖.๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
   ๑๖.๓.๑  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  

ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางและรองเท้าหนังยาง 
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   ๑๖.๓.๒  ทําความสะอาดพาหนะ  โดยหลังจากการเก็บ  ขนมูลฝอยเสร็จแล้ว  
ให้ทําความสะอาดภายในถังที่บรรจุมูลฝอย  และทําความสะอาดด้านนอกถังที่บรรจุมูลฝอยด้วยน้ํายา 
ฆ่าเชื้อโรค   

   ๑๖.๓.๓  ทําความสะอาดพาหนะเก็บขนมูลฝอยอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย   

   ๑๖.๓.๔  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ   
๑  คร้ัง 

  ๑๖.๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
   ๑๖.๔.๑  ภายในสํานักงานต้องแสดงใบอนุญาตการดําเนินกิจการรับทํา 

การกําจัดมูลฝอยที่ชัดเจน 
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   ๑๖.๔.๒  ภายในสํานักงานต้องแสดงแผนผังขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
   ๑๖.๔.๓  ภายในบริเวณทําการกําจัดมูลฝอยต้องสะอาด  ถูกหลักสุขาภิบาล  

สิ่งแวดล้อม   
   ๑๖.๔.๔  ภายในบริเวณทําการกําจัดมูลฝอย  ต้องมีอุปกรณ์ครบตามที่กําหนด 
   ๑๖.๔.๕  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ   

๑  คร้ัง 
ข้อ  ๑๗  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  โดยอนุโลม 
ข้อ  ๑๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 

ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก 
หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น 
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
คร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๑๙  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนครชุม 

ข้อ  ๒๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ 
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ  ๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย   
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  ๒๒.๑  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตตามข้อ  ๑๒   

  ๒๒.๒  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน   
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วยเอกสารที่ใช้ 
ขออนุญาตตามข้อ  ๑๒   

ข้อ  ๒๓  ในกรณีที่ปรากฏว่า  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  ๒๔.๑  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้  

ใบอนุญาตอีก 
  ๒๔.๒  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า  ได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  ๒๔.๓  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต



 หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๕  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 
วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๖  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอกีไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  
ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมหรือเขตพื้นที่การให้บริการของ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือ 
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ  ๙  ต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ประกาศกําหนด 

ข้อ  ๒๘  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ  ๒๙  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๓๐  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และ 
ให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ชนะนันท์  ร้ิวตระกูลไพบูลย์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม 



 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนครชุม 

เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

๑. อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

 ๑.๑  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

๑.๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 

         และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป 

๑.๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

         เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร  

 

 

ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

๒๕๐  บาท 

 

๑๕๐  บาท 

 

 ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป   

 ๑.๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน   

 (๑) ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๐ ลิตร 

 

เดือนละ ๒๐  บาท 

 (๒) คาเก็บขนและขนทุก ๆ ๑๐ ลิตร หรือเศษของแตละ ๑๐ ลิตร เดือนละ ๒๐  บาท 

 (๓) ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๒,๐๐๐  บาท 

 (๔) ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 

    คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร 

เดือนละ ๒,๐๐๐  บาท 

 ๑.๒.๒ คาเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว   

 (๑) ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ ๑๕๐ บาท 

 (๒) ครั้งหนึ่ง ๆ กิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ        

ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร 

 

ลูกบาศกเมตรละ 

 

๑๕๐ บาท 

 ๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ   

 ๑.๓.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน   

 (๑) กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม 

หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร 

เดือนละ ๓๐๐ บาท 

 (๒) กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร 

คาเก็บและขนทุก ๒  กิโลกรัม หรือ ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของ

แตละ ๒ กิโลกรัม หรือแตละ ๑๓ ลิตร 

เดือนละ ๓๐๐ บาท 

 

 



 

 
 

 ๑.๓.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว   

 (๑) คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตราครั้งละ 

     (ท้ังนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 

 ๓,๐๐๐ บาท 

 (๒) กรณีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ 

ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก ครั้งละ  

 ๔๐๐ บาท 

 (๓) กรณีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม  

หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึน 

      ในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๕๐๐ ลิตร 

      หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๕๐๐ ลิตร หนวยละ 

 

 ๔๐๐ บาท 

๒.  อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการ โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยคาบริการ 

 ๒.๑ รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

 ๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

 ๒.๓ รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๔ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

 

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

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

 

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

โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูเลขท่ี.............................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................

แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด..................................................

หมายเลขโทรศัพท...................................................................ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ..............................) 

ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

(๒) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ 

 (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ 

๔.๑)........................................................................ 

๔.๒)........................................................................ 

๔.๓)........................................................................ 

(๕) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

๕.๑)....................................................................... 

๕.๒)....................................................................... 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ) .................................................... ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



  

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน......วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

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

 



 
ใบอนุญาต 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................สัญชาติ....................... 

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...............................จังหวัด...........................................

หมายเลขโทรศัพท........................................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท..................................... 

ตั้ งอยู เลข ท่ี . . . . . . . . . . . . . .ห มู ท่ี . . . . . . . .ตํ าบล. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อํา เภอ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ...........................................บาท  (.................................................................................) 

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.........................เลขท่ี...........................ลงวันท่ี.......................................................................... 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของโดย

มิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

๔.๑) ......................................................................................... 

๔.๒) ......................................................................................... 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ............  

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

 

 

 

 

 

  

 

คําเตือน  (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ   

 ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

   (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(ลงชื่อ) 

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

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

                    เจาพนักงานทองถ่ิน 

(มีตอ่ด้านหลงั) 



  

 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ด้านหลงั) 



 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

 

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

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

 

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

โดย.................................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม.....................................................................................................................................................................

ท่ีอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน.....................................................

แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด.................................................

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาตรับใบแทนใบอนุญาต 

 ๒. ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี...............เดือน....................พ.ศ. ........................... 

๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ.............................. 

ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

(๒) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ 

 (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(๓)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ 

๔.๑)........................................................................ 

๔.๒)........................................................................ 

๔.๓)........................................................................ 

(๕) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

๕.๑)....................................................................... 

๕.๒)....................................................................... 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



  

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.....วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

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