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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง  ว่าด้วยการกําจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงโดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงและนายอําเภอเกษตรวิสัย  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง  เรื่อง  การกําจัด
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  “ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  
พ.ศ.  ๒๕๔๖” 

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือคําส่ังใด ๆ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระ  หรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 
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“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  
ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว์
หรือที่อ่ืน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 
“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา่  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในที่  หรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้เพื่อการนั้น  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  
ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่ในครอบครองของตนไม่ให้มีส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หรือมีการถ่าย  เท  
ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

 
 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่สําหรับรองรับมูลฝอย
จากอาคารหรือสถานที่ครอบครองของตนที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ 
ตามแบบที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องเก็บรวบรวมมูลฝอยซ่ึงเกิดขึ้น
จากอาคารหรือสถานที่ในการครอบครองของตนไว้ในที่รองรับมูลฝอย  ส่วนส่ิงปฏิกูลจะต้องถ่ายเททิ้ง 
ลงไว้ในถัง  หรือบ่อเก็บส่ิงปฏิกูลอันถูกสุขลักษณะตามแบบที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบเท่านั้นแล้ว
จะต้องมอบให้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รวบรวม  เก็บ  ขน  และกําจัด  โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๙ เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการรักษา 
สภาพส่ิงแวดล้อม  และเพื่อประโยชน์ในการกําจัดมูลฝอยให้เป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็วและประหยัด
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจประกาศกําหนดให้มีการแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ๆ  ในกรณีเช่นนี้  เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่จะต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยแยกเป็นประเภทตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนด  และต้องแยกเก็บรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทไว้ในที่รองรับมูลฝอยแต่ละที่แล้วมอบให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รวบรวมเก็บขนมูลฝอยแต่ละประเภทไปทําการกําจัดต่อไป 
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หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์การขออนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ 

 
 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ มีเหตุผลอันสมควร  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกใบอนุญาต 
ให้บุคคลใดเป็นผู้รับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยแทน  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นได้  ทั้งนี้  บุคคลนั้น
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๐  ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับทําการเก็บขนหรือกําจัด 
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ต่อไปนี้ 

(๑) ต้องเป็นผู้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า  มีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือเครื่องใช้  
ด้านบุคลากร  ด้านวิชาการ  ด้านสถานที่  ฯ ล ฯ  และมีความน่าเชื่อถือว่าสามารถรับทําการเก็บขนหรือ
กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยได้ 

(๒) ต้องทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อน  รําคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อประชาชน  ไม่เป็นการทําลายส่ิงแวดล้อมตามวิธีการ 
และรายละเอียดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

(๓) ต้องจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  อันได้มาตรฐานซ่ึงจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการมาให้
พร้อมตามที่เจ้าพนกังานสาธารณสุขกําหนด 

(๔) เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ  ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเพิ่มเติมตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามความเหมาะสมและจําเป็น 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถเรียกเก็บค่าบริการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ได้ไม่เกินอัตราที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๑  ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บขน  หรือกําจัด 
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  ๑  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอแล้ว 
หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้  ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ  ๒   

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ กําหนด 
ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต  ผู้แทน  หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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การแจ้งตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้แทน 
หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือ
ทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการของ 
ผู้ต้องรับหนังสือ  และให้ถือว่าผู้นั้นได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือปิดหนังสือ
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุ  ๑  ปี  นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต  และให้แสดงใบอนุญาตไว้ใน
ที่เปิดเผย  ณ  สํานักทําการของตน 

ข้อ ๑๗ หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ต้องยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันทราบถึง
การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  พร้อมดว้ยหลักฐานต่อไปนี้  คือ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  ในกรณีสูญหาย  หรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตฉบับเดิมในกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๑๘ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใช้แบบ  ๓  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้และ  

ลงวันที่  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระ
ของใบอนุญาตเดิม  พร้อมระบุเล่มที่  เลขที่  วัน  เดือน  ปีของใบแทนใบอนุญาตที่ออกให้ใหม่ 

(๓) ให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๑๙ เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามแบบ  ๔  พร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ   
การต่ออายุใบอนุญาต  ให้ทําได้คราวละ  ๑  ปี  นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ 
ข้อ ๒๐ การชําระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องชําระภายในเวลา 

ที่กําหนดไว้  หากมิได้ชําระภายในเวลาที่กําหนด  จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ  ๒๐  ของยอดเงิน
ค่าธรรมเนียม  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินการกิจการนั้น  ก่อนถึงกําหนดการ 
ที่จะต้องชําระค่าธรรมเนยีมดังกล่าว 

ข้อ ๒๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ที่กําหนดท้ายข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  ๑ 
(๒) ใบอนุญาตรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  ๒ 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) ใบแทนใบอนุญาตรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  ๓ 

(๔) คําขอต่ออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ให้ใช้แบบ  ๔ 
(๕) คําร้องหรือคําขออ่ืนใดนอกจากที่ระบุไว้ในขอ้นี้  ให้ใช้แบบคําขอทั่วไป 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ข้อ ๒๒ ผู้ใดดําเนินกิจการการรับทํา  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามข้อ  ๑๔  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการเก็บขน
และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้  หรือเรียกเก็บค่าบริการเก็บขนส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยจากผู้ใช้บริการเกินกว่าอัตราที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดตามข้อ  ๑๑  มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตได้ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการเก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามวรรคหนึ่งเป็นหนังสือ
ติดต่อกันเกิน  ๓  ครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายกเลิกใบอนุญาตตามข้อ  ๑๐ 

การแจ้งเป็นหนังสือให้ถือบังคบัตามข้อ  ๑๕  วรรคสาม   
ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  หรือข้อ  ๑๐  แห่งข้อบัญญัตินี้  มีความผิด

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สมศรี  โยธาจันทร ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 



  
 
 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 
เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ลําดับ
ที่ 

รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
๓ 

อัตราค่าเกบ็และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
     ๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึงๆ 
          ๑.๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 
          ๑.๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ   
                  ๑  ลูกบาศก์เมตร)   
     ๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
          (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน 
          ๑.๒.๑ ที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
          ๑.๒.๒ ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  
                   ค่าเก็บและขนส่งทกุๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร  เดือนละ    
           ๑.๒.๓ ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกนิ ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
           ๑.๒.๔ ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์  
                    เมตร หรือเศษของลกูบาศกเ์มตร  เดือนละ  
          (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
          ๑.๒.๑ ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 
          ๑.๒.๒ ครั้งหน่ึงๆเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร 
                   หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศกเ์มตรละ 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
       ๒.๑ ใบอนุญาตให้รับทําการเกบ็ขนสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยโดยทําเป็นธุรกจิหรือโดย 
             ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร   ฉบับละ 
       ๒.๒ ใบอนุญาตให้รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรอืโดย    
             ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร  ฉบับละ 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนใบอนุญาต 
       ๓.๑ ใบแทนใบอนุญาตใหร้ับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยทําเป็นธุรกจิ  
             หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
       ๓.๒ ใบแทนใบอนุญาตใหร้ับทําการกําจัดสิง่ปฏิกลูหรอืมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ      
             หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 

 
 

๘๐ 
๔๐ 

 
 
 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

แบบ ๑ 
 

เลขทีร่ับ........../..........                                                                              เลขที.่.............. 
 

คําขอรับ 
ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
............................................................. 

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

ข้าพเจ้า..................................................อายุ..........ป ีสัญชาติ..................อยู่บ้านเลขที.่..................... 
หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย....................................ถนน..........................แขวง/ตําบล........................................... 
เขต/อําเภอ.....................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต..................................จังหวัด............................. 
โทรศัพท.์..........................................โทรสาร................................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ
ประเภท 

( ) เก็บขนสิ่งปฏิกลู โดยมีตําแหน่งกําจัดที.่..................................................................................... 
 ( ) เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดที.่......................................................................... 
 ( ) เก็บขนมลูฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที.่............................................................................................ 
 ( ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดที.่............................................................................ 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถ่ิน)……….…….........................................พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้วยแล้ว ดังน้ีคือ 
 ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
 ๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง คือ 
  ๓.๑................................................................................................................................... 
  ๓.๒................................................................................................................................... 

๔) อื่นๆ .......................................................................................................................................... 
  ๔.๑ .................................................................................................................................. 
  ๔.๒ ................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
                                                               -๒- 
 
 

แผนที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังน้ี .................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
                      ลงช่ือ.................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(................................................) 
                      ตําแหน่ง..............................................วันที่........./............/......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

( ) อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 

( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกจิการ 

 

ลงช่ือ................................................เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

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

 



  
 
 
 
 
เล่มท่ี…………….…                                                                                    แบบ ๒ 
เลขท่ี...................  
 

ใบอนุญาต 
รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   

อนุญาตให.้..................................................อายุ................ปี สัญชาติ................................ 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่................................................ อยู่บ้านเลขที.่...................หมู่ที.่.................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน…........................................ตําบล...........................................
อําเภอ.......................................จังหวัด........................................ โทรศัพท.์.................................................. 

ดําเนินกิจการค้ามช่ืีอ...........................................ทะเบียนการค้าเลขที.่............................. 
ซึ่งต้ังอยู่……….ณ.เลขที.่.......................................หมู่ที.่................................ตําบล......................................... 
อําเภอ................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.์................................. 
เป็นผู้ดําเนินการรบัทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยโดยทาํเป็นธุรกจิหรือได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนใน
เขตองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองแวง 
 ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปน้ี ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองแวง 
 ๑) การเรียกและเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหะสถานให้เรียกเก็บใน 
อัตราที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงกําหนด 
 ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ ติดสต๊ิกเกอร์ป้ายหรือ 
อักษรภาพข้อความในบริเวณรถที่ให้บริการโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ว่าได้รับอนุญาตจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแวง 
 ๓) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลแต่เพียงผู้เดียว 
 ๔) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง  
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .................. และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยเคร่งครัด 

ใบอนุญาตฉบบัน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่.............เดือน........................พ.ศ........................ 
ออกให ้ณ วันที่.............เดือน........................พ.ศ........................ 

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

                  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
เล่มท่ี…………….…                                                  แบบ ๓ 
เลขท่ี...................                                                            

      
แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต 

รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   

 
เขียนที่....................................... 

วันที่..............เดือน............................ พ.ศ. .................. 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ..............ป.ี................สัญชาติ......................... 
อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน.....................แขวง/ตําบล........................ 
เขต/อําเภอ..................................เทศบาล/อบต...............................................จังหวัด..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท................................................................  
ประเภท ……………………………………………ต่อ(เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน)..................................................................  
เน่ืองจาก    (     )  สูญหาย  (     )  ถูกทําลาย  (     ) ชํารุด  (     ) อื่นๆ…………………………………………… 
พร้อมคําขอน้ี    ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
  ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
  ๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องคือ 
   ๓.๑ ……………………………………............................................................................... 
   ๓.๒ ………………………………..................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า   ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ีเปน็ความจริงทุกประการ 
 
      ลงช่ือ......................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
              (....................................) 
 

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

 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

แบบ ๔ 
 

เลขรับท่ี............/.............                                                                       เลขท่ี..................                     
       

คําขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 
เขียนที่............................................................ 

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

ข้าพเจ้า…………………..………….………………..อายุ……………………..ปี สัญชาติ …………..… 
อยู่บ้านเลขที…่……. หมู่ที ่…….. ตรอก/ซอย …….……. ถนน ………………….แขวง/ตําบล............................
อําเภอ……..…………………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ……………………...………จังหวัด ………………..……… 
หมายเลขโทรศัพท ์……………………............................................................... 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการ ประเภท.................................................... 
ตามใบอนุญาตเล่มที.่...........เลขที.่......../.........ออกใหเ้มื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ................. ต่อ 
(เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน).................................................................... 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ี คือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัว…………….…………………..(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 
 ๓.๑ .……………………………………………………………………………………  
 ๓.๒ ……………………………………………………………………………………. 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทกุประการ 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (  ) เห็นสมควรอนุญาต 
    (  ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………………. 
……………………………………………………………………… 
(ลงช่ือ) …………….………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     (…………..…..………………………) 
ตําแหน่ง ………………………..……...............
วันที่………../……...............…/….............… 

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
     
    (  ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกจิการ เพราะ………… 
................................................................................. 
(ลงช่ือ) ………………..…………………เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
     (..…………..…………..………………) 
ตําแหน่ง ……….....…………..………..................
วันที่……../……..................……/……...........……. 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
เลขรับท่ี............/.............                                                                       เลขท่ี..................                     
       

แบบคําขอท่ัวไป 
 

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

ข้าพเจ้า…………………..………….………………..อายุ……………………..ปี สัญชาติ …………..… 
อยู่บ้านเลขที…่……. หมู่ที ่…….. ตรอก/ซอย …….……. ถนน ………………….แขวง/ตําบล............................
อําเภอ……..…………………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ……………………...………จังหวัด ………………..……… 
หมายเลขโทรศัพท ์……………………............................................................... 

มีความประสงค์............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

   (ลงช่ือ) …………….………….………………. ผู้ย่ืนคําขอ 
                                         (………………….……………………….) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
    (  ) เห็นสมควรอนุญาต 
    (  ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………………. 
………………………………………………………………….....…… 
(ลงช่ือ) …………….………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     (…………..…..………………………) 
ตําแหน่ง ………………………..……
วันที่………../……...............…/….............… 

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
     
    (  ) อนุญาต  
    (  ) ไม่อนุญาต เพราะ…..............................……… 
................................................................................. 
(ลงช่ือ) ………………..…………………เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
     (..…………..…………..………………) 
ตําแหน่ง ……….....…………..………
วันที่……../……..................……/……...........……. 

 
 
 


