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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง  วาดวยเรื่องการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลหวยโปงโดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 

และนายอําเภอโคกสําโรง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอยท่ัวไป”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา   

เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลหวยโปงอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตาม

วรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหวยโปง  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๑  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขน  หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป

ใหปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยทั่วไปในที่

หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ฯลฯ  เวนแตในที่

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงจัดไวให 

  (๒)  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในทางสาธารณะ  หรือที่สาธารณะอื่นใด  เวนแต 

จะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินรั่วออกมาขางนอก 
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  (๓)  หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอยทั่วไป 

  (๔)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด  ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป  ใหองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่ 

การใหบริการและระเบียบการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไปหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตให

บุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามขอ  ๑๑  ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลหวยโปง 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน

และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลหวยโปงหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลหวยโปงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ  ขน   

แกองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล

และหรือมูลฝอยทั่วไปตามขอ  ๗  ตองกํา จัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยท่ัวไป  ตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคารหรือสถานที่ประเภทใดในบริเวณใดควรทําการเก็บ  ขน  

และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยทั่วไปใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะมีหนังสือแจง

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อไดปดประกาศไว

ในท่ีเปดเผยบริเวณที่อาคารนั้นหรือสถานท่ีนั้นตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  นับแตประกาศแลว  

เมื่อครบกําหนดสิบหาวันแลวเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ตองใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เก็บ  ขน  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย

ทั่วไปจากอาคารหรือสถานที่นั้น  โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๑ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยทั่วไป  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหวยโปงจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ   ไดแก  แผนผังแสดงระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  รายชื่อบุคลากร

ท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนด  จบการศึกษาดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม   

หรือผานการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  หรือมีประสบการณในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ

กิจการการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไปอยางนอย  ๑  ป  จํานวนรถบริการ

เก็บ  ขน  จํานวนคน  จํานวนอุปกรณ  เปนตน 

ขอ ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (ก) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

   (๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

   (๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

   (๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%) 
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   (๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ช่ือหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ 

ดวยตัวอักษรไทย  ซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยโปงประกาศกําหนด 

   (๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

  (ข) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑)  ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (ค) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไป 

   (๑)  รถที่ใชขนถายมูลฝอยท่ัวไปจะตองมีตัวถังปดผนังตองทําดวยวัสดุทนทาน 

ทําความสะอาดไดงาย  ไมรั่วซึม  หรือใชผาใบคลุมปดมิดชิดและตองติดตั้งภาชนะรองรับน้ําชะมูลฝอย 

ใตทองรถในระหวางการขนสง 

   (๒)  ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะตองมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยทั่วไป

โดยผานการอบรมการปองกันและอันตรายจากขยะ 

   (๓)  ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณ 

ของมูลฝอยทั่วไปและสถานที่จัดเก็บ  เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน 

   (๔)  ผูขับขี่ยานพาหนะมูลฝอยท่ัวไปและผูปฏิบัติประจํายานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป

ตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยทั่วไปและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตกหลนในระหวางขนสง 

   (๕)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

   (๖)  ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  เพ่ือปองกันเหตุรําคาญและการรบกวน

ชุมชนหรือพ้ืนที่รถวิ่งผาน 

  (ง) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
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   (๑)  ตองเปนระบบกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒)  ตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงาน

และประชาชนขางเคียง 

   (๓)  ตองควบคุมเศษขยะมูลฝอย  กล่ิน  แมลงและพาหะนําโรค  เพ่ือปองกัน

ปญหารบกวนดานสุขภาพอนามัยและสภาพท่ีไมนาดู 

   (๔)  ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย  แผนฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหา  

กรณีเครื่องจักรอุปกรณเกิดขัดของ  หรือเกิดความลาชาดวยสาเหตุอื่นใดในระหวางปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๗   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว 

ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาต

แกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต   

ก็ ใหส งคืนคําขอพรอมท้ังแจ งความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ ใหทราบภายในสิบหาวัน 

นับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตตามขอ  ๑๕  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ

หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุ 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (ก) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางและรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล 

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

   (๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (ข) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑)  หามถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในหรือทางสาธารณะ 

   (๒)  ตองมีการควบคุม  กล่ิน  แมลงและพาหะนําโรค  เพ่ือปองกันปญหารบกวน

ดานสุขอนามัยและสภาพที่ไมนาดู 

   (๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (ค) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยท่ัวไป 

   (๑)  ขณะทําการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยางและรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางและรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 
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   (๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยท่ัวไปอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยท่ัวไปแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๓)  การเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปตองจัดเก็บใหเรียบรอย  มิใหมีมูลฝอยท่ัวไป 

เหลือตกคางขณะขนยายตองไมทําใหมูลฝอยท่ัวไปตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน  กรณีที่มีมูลฝอยทั่วไป 

หกเรี่ยราดใหจัดเก็บใหเรียบรอยแลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยทั่วไปอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (ง) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

   (๑)  หามถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในหรือทางสาธารณะ 

   (๒)  ตองมีการควบคุม  กล่ิน  แมลงและพาหะนําโรค  เพ่ือปองกันปญหารบกวน

ดานสุขอนามัยและสภาพที่ไมนาดู 

   (๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยโปงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กําหนดไว

ท ายขอบัญญัตินี้ ในวัน ท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณี ท่ี เปนการขอรับใบอนุญาตครั้ งแรก 

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหวยโปง 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพัก 

ใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ

เก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลหวยโปง  หรือเขตพ้ืนที่ 

การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยทั่วไปใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยโปงในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

นิลเนตร  แตมทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหวยโปง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.  2560 

 
ลําดับ รายการ บาท 
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อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา  19  แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการ 
 
ก.  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล                                                    ฉบับละ 
ข.  รับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยท่ัวไป                                               ฉบับละ 
ค.  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล                                                          ฉบับละ 
ง.  รับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป                                                      ฉบับละ 
 
อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ  ในการคาเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 
หรือมูลฝอยท่ัวไปตามมาตรา  20  (4)  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(1)  คาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
ก.  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน  เชน  อาคารหรือเคหะหรือสถานท่ี 
มีปริมาณมูลฝอยท่ัวไปไมเกิน  500  ลิตร 
  -  วันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร                                                        เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน     20  ลิตร  แตไมเกิน    40  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน     40  ลิตร  แตไมเกิน    60  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน     60  ลิตร  แตไมเกิน    80  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน     80  ลิตร  แตไมเกิน  100  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน   100  ลิตร  แตไมเกิน  200  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน   200  ลิตร  แตไมเกิน  300  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน   300  ลิตร  แตไมเกิน  400  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน   400  ลิตร  แตไมเกิน  500  ลิตร                            เดือนละ 
 
ข.  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน  เชน  ตลาด  โรงงานอุตสาหกรรม  
หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยท่ัวไปจํานวนมาก  วันหนึ่งเกิน  500  ลิตรข้ึนไป 
  -  วันหนึ่งเกิน  500  ลิตร  แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร                    เดือนละ 
  -  ถาวันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตรข้ึนไป  คาเก็บและขนใหคิดเปนหนวย   
ทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย                                     หนวยละ 
 
ค.  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 
  -  ครั้งหนึ่ง  ๆ  ไมเกิน  500  ลิตร                                                 ครั้งละ 
  -  ครั้งหนึ่ง  ๆ  เกิน  500  ลิตร  แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร                ครั้งละ 
  -  ถาครั้งหนึ่ง  ๆ  เกิน  1  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปใหคิดเปน 
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ลําดับ รายการ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย  ทุก  ๆ  1  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย  หนวยละ 
  (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 
ง.  คาเก็บและขนส่ิงปฏิกูล  เปนครั้งหนึ่ง ๆ 
  -  คิดในอัตรา                                                              ลูกบาศกเมตรละ 
  (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 
(2)  คากําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
ก.  คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 
  1)  กรณีปริมาณมูลฝอยท่ัวไปวันหนึ่งไมเกิน  500  ลิตร 
  -  วันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร                                                        เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน    20  ลิตร  แตไมเกิน    40  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน    40  ลิตร  แตไมเกิน    60  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน    60  ลิตร  แตไมเกิน    80  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน    80  ลิตร  แตไมเกิน  100  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน  100  ลิตร  แตไมเกิน  200  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน  200  ลิตร  แตไมเกิน  300  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน  300  ลิตร  แตไมเกิน  400  ลิตร                            เดือนละ 
  -  วันหนึ่งเกิน  400  ลิตร  แตไมเกิน  500  ลิตร                            เดือนละ 
   
  2)  กรณีปริมาณมูลฝอยท่ัวไปวันหนึ่งเกิน  500  ลิตร  แตไมเกิน   
1  ลูกบาศกเมตร                                                                 เดือนละ 
   
  3)  กรณีปริมาณมูลฝอยท่ัวไปวันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร   
ใหคิดเปนหนวยทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย               หนวยละ 
  (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย   
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 
ข.คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 
  -  ปริมาณไมเกิน  500  ลิตร                                                    หนวยละ 
  -  ปริมาณเกิน  500  ลิตร  แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร                   หนวยละ 
  -  ปริมาณเกิน  1  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร   
ในอัตราตอหนวย  หนวยละ 
  (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
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ลําดับ รายการ บาท 

 ค.คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  กรณีสถานท่ีพักนักทองเท่ียวใหคิดเพ่ิมในอัตรา  2  บาท
ตอคนตอวัน 
 
ง.คากําจัดส่ิงปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ   
  -  คิดในอัตรา                                                              ลูกบาศกเมตรละ 
  (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร  เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  1  ลูกบาศกเมตร) 
 

 
 
 
 

600 

-๓- 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ…………………………………………. 

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

วันท่ี…...…….เดือน………….…………..พ.ศ………………….… 
ขาพเจา………………………………………………………….………..……….อายุ……………ป  สัญชาติ……..………. 

เลขประจําตัวประชาชน……………………..…………………อยูบานเลขท่ี…………..ชุมชน…………………….หมูท่ี………..
ตําบล…………….………….อําเภอ…………………………….จังหวัด…………………….หมายเลขโทรศัพท………………….. 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ   
(  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร   

  สถานท่ีจําหนายอาหาร    สะสมอาหาร   
ประเภท……………………………………………..โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ…………………………….…ตารางเมตร 

(  )  กิจการตลาด  ประเภทท่ี....................โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.................................................ตารางเมตร 
(  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท…………..มีคนงาน……...คนใชเครื่องจักรขนาด……..……แรงมา 
(  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท…………..…………………………………….. 
 ณ  บริเวณ………………………………………………….….โดยวิธีการ………………………………………………………. 
(  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี……………………………………….…………….……………………... 
 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี…………………………..…………………………… 
 เก็บขนมูลฝอยท่ัวไป  โดยมีแหลงกําจัดท่ี……………………………….…………………………….……… 
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี…………………………………………………. 
 เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมีแหลงกําจัดท่ี……………………………….………………………….……… 
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี……………………………….………………. 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง  (เจาพนักงานทองถ่ิน)  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบ

หลักฐาน  และเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ   
            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ...........................   

  สําเนาทะเบียนบานผูขอ      สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  แผนผัง  หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง    ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
  ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  (กรณีตออายุใบอนุญาต)   
  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงประกาศกําหนด  คือ 

1)......................................................................................... 
2)  ......................................................................................... 

ฯลฯ 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
   (ลงชื่อ)……………………………….……………….ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
    (……………………….……………….) 

คําขอเลขท่ี........../......... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี……………………ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี…………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………………. 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน     ครบ     ไมครบ  สวนขาดคือ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ............................   
  สําเนาทะเบียนบานผูขอ      สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  แผนผัง  หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง    ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
  ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  (กรณีตออายุใบอนุญาต)   
  เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงประกาศกําหนด  คือ 

1)......................................................................................... 
2)  ......................................................................................... 

ฯลฯ 
ดังนั้น  กรุณานําหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมด  มายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน……วัน  นับแตวันนี้

เปนตนไป 
        ลงชื่อ………………………..………………………… 
             (……………………………………………….) 
         เจาหนาท่ีผูรับคําขอ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี……………………ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี…………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………………. 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน     ครบ     ไมครบ  สวนขาดคือ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  /ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ.........................   

  สําเนาทะเบียนบานผูขอ     สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  แผนผัง  หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง   ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
  ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  (กรณีตออายุใบอนุญาต)   
  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงประกาศกําหนด  คือ 

1)......................................................................................... 
2)  ......................................................................................... 

ฯลฯ 
ดังนั้น  กรุณานําหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมด  มายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน……วัน  นับแตวันนี้

เปนตนไป 
        ลงชื่อ………………………..………………………… 
               (……………………………………………….) 
         เจาหนาท่ีผูรับคําขอ 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  เม่ือวันท่ี………………………………………… 
  (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้…………………..………..………...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  (  )  เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ………………………………………………………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      (ลงชื่อ)…………………………….……………………เจาพนักงานสาธารณสุข 

       (………………………….………………………) 
                                       ตําแหนง……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

  (ลงชื่อ)…………………………………… 

       (…………………………………..) 

         ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 

                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

  วันท่ี……………………..………….. 
 



 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ 

เลมท่ี…………เลขท่ี…………./……….……… 
เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.....................................................................สญัชาติ............... 

อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี…...  ถนน  ..........................  ตําบล  …………..อําเภอ...........................  
จังหวัด…………………………………  หมายเลขโทรศัพท……………………………..…………….... 

  ประกอบกิจการ....................................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา……..……….……....….. 
อยูบานเลขท่ี...............................  หมูท่ี......................  ตําบลหวยโปง  อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี   
หมายเลขโทรศัพท……………..………โทรสาร…………………….มีพ้ืนท่ีประกอบการ..............................ตารางเมตร 
ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด……….………..แรงมา  จํานวนแผงขายของ…………………………….…..…….แผง   

ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละ…...……….……บาท  (……….………………………...….) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………..เลขท่ี……………ลงวันท่ี……….….เดือน…………………..…….พ.ศ……………..…… 

  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติท่ีเก่ียวของนี้ 
และผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  ๑)  ผูไดรับอนุญาตจะตองมีถังดับเพลิงประจําสถานประกอบการใหเพียงพอ  จัดวางในท่ี 
สะดวกสามารถหยิบใชไดงาย  และมีมาตรการอ่ืนๆในการปองกันเหตุเพลิงไหม 
  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 
  ๓)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถ่ิน  เจาพนักงานสาธารณสุข  
และผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเครงครัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหออกให  ณ  วันท่ี.….…เดือน..…....................….พ.ศ……………..…… 
และใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.….…เดือน..…....................….พ.ศ……………..……   

 
     (ลงชื่อ)…………………………….……………………………………………. 
      (...............................................................) 
     ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 

  เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 



(ดานหลัง) 
 

รายการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
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