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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่   ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการตําบลโนนธาตุและนายอําเภอหนองสองหอง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจนานุเบกษา 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  การกําจัดมูลฝอยส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และแกไข

เพ่ิมเติม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก 

  “มูลฝอยที่ เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยที่ เปนพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวท่ีไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจาก 

มูลฝอยซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๖  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารตําบลโนนธาตุ  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 
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บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  มอบใหบุคคลอื่น

ดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดาํเนนิกจิการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  และระเบียบปฏิบัติได

ตามความจําเปน 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลโนนธาตุมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลโนนธาตุ  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุจะตองดําเนินการใหถูกตองดวย

สุขลักษณะที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

ขอ  ๙  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะนอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุจัดไวให  หรือในท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุจัดไวให 

ขอ  ๑๐  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามวรรคหนึ่งตองเปนภาชนะที่มั่นคงแข็งแรง  มีฝาปดมิดชิด   

ไมรั่ว  ไมซึม  และไมสงกล่ินเหม็นออกมาขางนอก 

เพ่ือปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขมีอํานาจประกาศกําหนดลักษณะหรือรูปแบบของภาชนะท่ีรองรับมูลฝอยก็ได 
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ขอ  ๑๑  หามมิใหผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางอันเปนของเอกชน  ทั้งตนเอง  หรือบุคคลอื่น 

ขอ  ๑๒  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะได

ดําเนินการโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นแนะนํา 

ขอ  ๑๓  หากผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือท่ีดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสม 

จนกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารท่ีดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน   

และกําจัดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นโดยเปน 

หนังสือแจงภายในระยะเวลา  ๑๕  วัน  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  

สถานท่ี  หรือที่ดินวางเปลายังเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันควร   

หรือไมเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาหนาท่ี

องคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  ทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ 

จากสถานท่ีดังกลาว  โดยตองอํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ดําเนินการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยออกจากอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณนั้น  และผูครอบครองอาคาร  

สถานที่หรือที่ดินวางเปลานั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๔  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๕  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
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  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาต 

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดมูลฝอยทั่วไปท่ีไดรับอนุญาต 

และมีการดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนหรือผูกําจัด

มูลฝอย 

  (๕) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงานความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

  (๖) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๕  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  ๑๖.๑  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน

กล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด – เปดอยูดานบน 

    (๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  

เพ่ือใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ช่ือหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ 

ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนพรอมหมายเลขโทรศัพทไวทั้งสองขางรถโดยขนาดอักษรตองสูง

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

   (๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  ๑๖.๒  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑ )   ผู ขอรับใบอนุญาตตามขอ   ๑๕  จะตองป ฏิบัติ ตามระเบียบ   

หรือประกาศที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดย 

    -  สถานที่ดําเนินการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

    -  ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  ระบบบําบัด 

ส่ิงปฏิกูลโดยการหมักยอยสลาย  (Compostingand  Digestion)  ดวยสวนประกอบ  ถังหมักยอยสลาย  

ลานทรายกรอง  จัดใหมีเ ส้ือคลุม  ผาปดปาก  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณ 

ทําความสะอาด  น้ํายาฆาเซื้อ  และตองมีผูควบคุมดูแลหรือผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมหรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

    -  ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน   

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

    -  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

    -  ไมเปนที่นารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรกหรือกอใหเกิด

เหตุรําคาญ 

   (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๕  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

  ๑๖.๓  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๑ )   ผู ขอรับใบอนุญาตตามขอ   ๑๕  จะตองป ฏิบัติ ตามระเบียบ   

หรือประกาศที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  ไดแก 

    -  ตัวถังบรรจุมลูฝอยมีความแขง็แรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด  

เปนที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 
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    -  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพ่ือมิใหรั่ว

ขณะปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัด 

    -  มีลักษณะหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะชนิด 

ไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน

อุบัติเหตุ 

    -  ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน 

    -  ผูปฏิบัติงานตองตรวจสุขภาพประจําป 

    -  ตองมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ เหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน   

   (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๕  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

  ๑๖.๔  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๑ )   ผู ขอรับใบอนุญาตตามขอ   ๑๕  จะตองป ฏิบัติ ตามระเบียบ   

หรือประกาศที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดย 

    -  ตองกําจัดมูลฝอยในที่ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ

กําหนดใหเทานั้น 

    -  หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยตองกําจัดโดยวิธีใดวิธี

หนึ่งหรือหลายวิธี  เชน  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  การเผาในเตา  การหมักทําปุยและการหมัก

ทํากาชชีวภาพ  การจัดการแบบผสมผสาน  หรือวิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ซึ่งวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนและของเสีย

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเวนแตมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

   (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๕  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ  ๑๗  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  
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และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๙  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  ๑๙.๑  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทา 

หนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 
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   (๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๕)  ตองตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  ๑๙.๒  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทายางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๕  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

   (๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  ๑๙.๓  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๑)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทายางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๕  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

   (๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  ๑๙.๔  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตตองดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

ตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๕  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๒  ครั้ง 

   (๓)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทายางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

ขอ  ๒๐  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๗  ขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๒  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลโนนธาตุ 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๖  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๗  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา  ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๘  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๙  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๐  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวย

สุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๒  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ เปนความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๓  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการกอนวันใชขอบัญญัตินี้  ใหถือวาเปนผูไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตจะส้ินอายุ 

ขอ  ๓๔  ผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  กองหรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกท่ีที่องคการ

บริหารสวนตําบลโนนธาตุ  จัดใหไวจะตองเปรียบเทียบปรับตามตารางแนบทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สันต  กมัปนาวราวรรณ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนธาต ุ



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  2559 

ท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/หนวย) 
1 
 

อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา  (20)  (4) 
 
1.  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
  1.1  เศษของลูกบาศก เมตรหรือลูกบาศก เมตรแรก 
และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป 
  1.2  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  1  ลูกบาศกเมตร) 
2.  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
  2.1  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือนท่ีมีปริมาณ 
วันหนึ่งไมเกิน  500  ลิตร 
  (1)  วันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร 
  (2)  วันหนึ่งเกิน  20  ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  20  ลิตร   
หรือเศษของแตละ  20  ลิตร 
  2.2  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน   
500  ลิตร  แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 
  (1)  เกิน  500  ลิตร  แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 
  (2)  เกิน  1  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร 
  2.3  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 
  (1)  ครั้งหนึ่ง ๆ  ไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 
  (2)  ครั้งหนึ่ง ๆ  เกิน  1  ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุก ๆ  
ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร 
3.  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
  3.1  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 
  (1)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน  2  กิโลกรัมหรือมีปริมาณ 
ไมเกิน  13  ลิตร 
  (2)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  2  กิโลกรัมหรือมีปริมาณเกิน  
13  ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  2  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  13  ลิตร  
หรือเศษของแตละ  2  กิโลกรัม  หรือแตละ  13  ลิตร 
 

 
 

 
ลูกบาศกเมตรละ  200  บาท 
 
  150  บาท 
 
 
 
 
เดือนละ  10  บาท 
เดือนละ  40  บาท 
 
 
 
เดือนละ  1,500  บาท 
 
เดือนละ  1,500  บาท 
 
ครั้งละ  100  บาท 
ลูกบาศกเมตรละ  100  บาท 
 
 
 
เดือนละ  300  บาท 
 
เดือนละ  300  บาท 

 
 

 
  



๒ 
 

ท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/หนวย) 
   3.2  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 

  (1)  คาเก็บและขนตอครั้ง 
  (2)  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน  75  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณ
ไมเกิน  500  ลิตร  ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึน 
  (3)  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน  75  กิโลกรัม  หรือเกิน   
500  ลิตร  ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุก ๆ  75  กิโลกรัม   
หรือทุก ๆ  500  ลิตร  หรือเศษของ  75  กิโลกรัม   
หรือ  500  ลิตร 
 

 
ครั้งละ  2,500  บาท 
ครั้งละ  300  บาท 
 
หนวยละ  300  บาท 

2 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
1.  ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา  19  โดยทําเปนธุรกิจ  
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวย 
  1.1  รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
  1.2  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
  1.3  รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
  1.4  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 

 
 
 
ฉบับละ  4,500  บาท 
ฉบับละ  4,500  บาท 
ฉบับละ  8,000  บาท 
ฉบับละ  8,000  บาท 
 

3 อัตราคาเปรียบเทียบปรับ 
1. ถาย  เท  ท้ิง  กองหรือทําใหมีข้ึนซ่ึงสิ่งปฏิกูล  นอกสถานท่ี 

ท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุกําหนด 
2. ถาย  เท  ท้ิง  กองหรือทําใหมีข้ึนซ่ึงมูลฝอย  นอกสถานท่ี 

ท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุกําหนด 
 

 
ปรับ  ๒,๐๐๐  บาท 
 
ปรับ  500  บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ............................................................. 

คําขอเลขท่ี  .............../  ................. 

เขียนท่ี  ………………………………..……….. 

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

1.  ขาพเจา  …………………………..….…...…...….……….อายุ…….........  ป  สัญชาติ  ….…………… 
โดย  ............................................................................................................  ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม  .........................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี  …….……….  หมูท่ี  …….…......  
ตรอก/ซอย  …………….……..…………….  ถนน  ……………….…...…………..แขวง/ตําบล  …………...……………..….  
เขต/อําเภอ  ………………..………  จังหวัด  ……………….…………  หมายเลขโทรศัพท  …….……………………………..  
ผูขออนุญาต 

2.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว ดังนี้ 
(  )  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(  )  สําเนาทะเบียนบาน 
(  )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  หนังสือใหความเห็นชอบ

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
(  )  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
(  )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
(  )  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(  )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 
 1.  ................................................................................ 
 2.  ................................................................................ 

  ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
  



 

สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (  )  ครบ 
    (  )  ไมครบ  คือ 
     1.  ........................................................................... 
     2.  ........................................................................... 
     3.  ........................................................................... 
 
 
 

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

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

*************************************************************************************************** 
 

สวนของผูรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (  )  ครบ 
    (  )  ไมครบ  คือ 
     1.  ........................................................................... 
     2.  ........................................................................... 
     3.  ........................................................................... 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ภายใน  ..................  วัน  นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 
 
 

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

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



 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ………………………………………………………….. 

คําขอเลขท่ี  .............../  ................. 

เขียนท่ี  ………………………………..……….. 

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

1.  ขาพเจา  …………………………..….…...…...….……….อายุ…….........  ป  สัญชาติ  ….…………… 
โดย  ............................................................................................................  ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม  ......................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี  …….………….  หมูท่ี  …….…......  
ตรอก/ซอย  …………….……..…………….  ถนน  ……………….…...…………..แขวง/ตําบล  ……………...……………..….  
เขต/อําเภอ  …………………..………  จังหวัด  …………………………  หมายเลขโทรศัพท  …….……………………………..  
ผูขออนุญาต 

2.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว ดังนี้ 
(  )  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(  )  สําเนาทะเบียนบาน 
(  )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  หนังสือใหความเห็นชอบ

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
(  )  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
(  )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
(  )  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(  )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 
 1.  ................................................................................ 
 2.  ................................................................................ 

  ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
  



 
 

สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (  )  ครบ 
    (  )  ไมครอบ  คือ 
     1.  ........................................................................... 
     2.  ........................................................................... 
     3.  ........................................................................... 
 
 
 

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

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

*************************************************************************************************** 
 

สวนของผูรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (  )  ครบ 
    (  )  ไมครอบ  คือ 
     1.  ........................................................................... 
     2.  ........................................................................... 
     3.  ........................................................................... 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ภายใน  ..................  วัน  นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 
 
 

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

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



 
 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ........................................ 

เลมท่ี  ………….เลขท่ี  ……….…./………..…… 

1.  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให  ………………………….….…………..........  สัญชาติ…………… 
อยูบานเลขท่ี…….….….หมู ท่ี . . . .………..ตําบล…………..………อําเภอ…….………………จังหวัด…………………..…..
หมายเลขโทรศัพท  …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ……………………………………..  ประเภท  …………………………………..
ตั้งอยู เลขท่ี . . . .……...….หมู ท่ี…….….ตําบล……………….……อําเภอ……..…….…………จังหวัด…………….……..…..
หมายเลขโทรศัพท  ..………….…..…………………….. 

เสียคาธรรมเนียมปละ…..……………..….บาท  (……………….………………………………….….…………)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี  ……………..  เลขท่ี  ………..………..  ลงวันท่ี  ……………………………………….….... 

2.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของ
ทองถ่ิน 

3.  หากปรากฎในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

4.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
4.1…………………………………………………………………………………………………………… 
4.2  …………………………………………………………………………………………………………… 
4.3..………………………………………………………………………………………………………….…. 

  5.  ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี  ............  เดือน  .............................  พ.ศ.  ............... 

6.  ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี  ……….….  เดือน  ……………………..……….พ.ศ.  …………… 
 
 

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน  1.  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบ 
                          กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
  2.  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาต 
                          สิ้นอายุ 

  



 

รายการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี/เลขท่ี/วัน/เดือน/ป 

(ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


