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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแคราย 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแคราย  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแครายโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลแครายและนายอําเภอกระทุมแบน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแคราย  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแครายตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลแคราย  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้  

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามา 

ผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   

“มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 

“น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย 

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแคราย 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัย

สําหรับหลายครอบครัวโดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลแคราย 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแคราย   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลแครายอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลแคราย  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแคราย  หรืออาจอนุญาตให 

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 
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บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลแครายมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบรกิารในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแคราย  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน   

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลแคราย  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลแครายมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลแคราย  ตามอัตราที่กาํหนดไวทายขอบญัญัต ิ ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลแครายจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแคราย  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ 

ทางสาธารณะ  นอกจากในที่  ภาชนะ  หรือที่รองรับที่องคการบริหารสวนตําบลแครายจัดไวให 

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล  หรือ 

มูลฝอย  หรือส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๓) หามผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ท้ิง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย

ในอาคาร  สถานที่  หรือในที่ดินอันเปนของเอกชนทั้งของตนเอง  หรือบุคคลอื่น 

(๔) หามผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดในเขตองคการบริหารสวนตําบลแคราย  เวนแตจะเปนการกระทําของ

เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลแคราย  ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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(๕) หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินใดปลอยใหมีมูลฝอยสะสมจนกอใหเกิดเหตุ

เดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือท่ีดินนั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน  และกําจัด   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด  

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือที่ดินนั้นยังไมกระทําการ

หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของ 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหองคการบริหารสวนตําบลแคราย  ทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาว  และผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือ 

ที่ดินนั้น  ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้   

(๖) หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม  ทิ้งกากอุตสาหกรรม  และของเสีย

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

ขอ ๑๐ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลแคราย  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้   

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรขาราชการ  หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

(๕) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ไดรับใบอนุญาตและมีการดําเนิน

กิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 

(๖) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน  

ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 



หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๗) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแครายประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  ปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

  (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

  (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปน

พาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได

ชัดเจนตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแครายประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

 (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในท่ีดินที่ใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

  (๒.๒.๑) ไมกอใหเกิดการปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  แหลงน้ํา  

น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

  (๒.๒.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

  (๒.๒.๓) ไมเปนท่ีรังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็นสกปรก  หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 



หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

  (๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด  

เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

  (๓.๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพ่ือมิใหรั่วไหล

ตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๓.๑.๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวบัวาบติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิด

ความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

  (๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน   

ระดับที่ขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

 (๓.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

  (๓.๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

  (๓.๒.๒) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน  ในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 

(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในท่ีดินที่ใชกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๒) หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอย  ตองกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 

หรือหลายวิธีดังตอไปนี้  แตวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

  (๔.๒.๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๔.๒.๒) การเผาในเตาเผา 

  (๔.๒.๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

  (๔.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน 

  (๔.๒.๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๔.๓) ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสรางระบบ

กําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตาม

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

 (๔.๔) การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  

ดังนี้ 

  (๔.๔.๑) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตองดําเนินการ 

ใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒  หางจาก

สนามบิน  บอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ  

ในกรณีเปนพ้ืนที่ลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมีมาตรการปองกันและแกไข

เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

  (๒)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ  จัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับ

ปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหากล่ินรบกวน 

  (๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัดกน

บอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

  (๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถ

ปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

  (๕)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอ่ืน  และปดการฝง

กลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตรหรือวัสดุอื่น 

ท่ีเหมาะสม  เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค  

รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  (๖)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน 

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 



หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบและมีระบบเผาทําลาย

กาซ  หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

  (๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวางการดําเนินการ

ฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีท่ีมีการปดบอฝงกลบแลวใหมี 

การตรวจสอบ  ปละ  ๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป 

  (๔.๔.๒) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาในเตาเผา  ตองดําเนินการใหถูก

สุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๔.๓  มีขนาดพ้ืนที่

เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย  มีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๒) มีที่พักรวมมูลฝอย  ที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (ก)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  สามารถบรรจุมูลฝอยได  

ไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวม   

ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร 

   (ข)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดงาย  มีลักษณะ  

ปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  การระบายอากาศดี 

   (ค)  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคาร

ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (ง)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

   (จ)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานท่ีพักรวมมูลฝอยมีขอความที่มี

ขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ   

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

  (๓) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอยจัดเปนพ้ืนที่

สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหา 

กล่ินรบกวน 



หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๔) ตองเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  และมีระบบ

ควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย  

จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๕) มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นภายใน

สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗) มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่มีการปองกัน

น้ําชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  และตองมีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บขี้เถาหนักที่มีการปองกัน

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

  (๘) มีการกําจัดขี้เถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการในการนํา

ขี้เถาเบาออกไปกําจัดเปนประจํา 

  (๔.๔.๓) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ

จะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๔.๓ 

  (๒) อาคารคัดแยกมูลฝอย  มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ีนํามาหมัก

ทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอยที่เพียงพอตอ 

การปฏิบัติงาน 

  (๓) มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารระบบ 

หมักทําปุย 

  (๔) มีระบบปองกันการปลิวของมลูฝอย  ฝุนละอองจากกาดําเนินงานความส่ันสะเทือน  

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว

และแมลงพาหะนําโรค 



หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๕) มูลฝอยจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได   

ตองมีระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา   

หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

  (๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานท่ีคัดแยกและสถานท่ีหมักทําปุย 

หรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗) กรณีหมักทํากาซชวีภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาซชีวภาพไปใช

ประโยชน  และมีระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

  (๔.๔.๔) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัดใชวิธีการ

กําจัดมากกวา  ๑  วิธีตามขอ  ๔.๑  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) สถานท่ีตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด 

  (๒) ในกรณีท่ีมีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอ่ืน ๆ  ของระบบกําจัดมูลฝอย 

ตองมีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๓) ตองมีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอยและอาคารอื่น ๆ 

  (๔) มี ระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุ นละอองจากการดํ าเนินงาน  

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปน

แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๕) ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาใหตองดวย

สุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๔.๓.๒ 

  (๖) ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพจะตอง

ดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๔.๔.๓ 

 (๔.๕) หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  (๔.๕.๑)  ตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอย  อยางนอย   

๒  คน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข  ดานสุขาภิบาล  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอมดานใดดานหนึ่ง  สวนอีกคนหนึ่ง

ตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดาน



หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

สุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง  เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว

เปนอยางอื่น 

  (๔.๕.๒) ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอย  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 

  (๔.๕.๓) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอย  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

มีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่ 

กําจัดมูลฝอยดวย 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้   



หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และ

รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน

การปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือ 

สายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓)  ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่

ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวย

วิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

 (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

 (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

 (๒.๒)  ขณะปฏิบัติงาน  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และ

รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้งหลังจากท่ี 

ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ 



หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๓.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

 (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล  ตามประเภทของระบบกําจัด 

 (๔.๒)  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (๔.๔)  ใหนําความในขอ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแครายเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  

ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลแคราย   

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูง  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   
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ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสวนสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสวนสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง
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โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรบัใบอนญุาตนัน้ไดรบัทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปด

คําส่ังแลวแตกรณี   

ขอ ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ

เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลแคราย  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของ 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานองคการบริหาร 

สวนตําบลแคราย  เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแคราย  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๙ ผูใดไดรับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการกอนวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ใหดําเนินการตามที่ไดรับ

อนุญาตไปจนกวาใบอนุญาตจะส้ินอายุ  หรือถูกเพิกถอนตามขอบัญญัตินี้  และเมื่อประสงคจะตออายุ

ใบอนุญาต  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแครายรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมหมาย  นวมไมพุม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแคราย 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแค 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี ประเภท 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

บาท 

๑ อัตราคาธรรมเนียมเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
 ๑.๑. คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  
  ๑.๑.๑.  เศษของลูกบาศก  เมตรหรือลู กบาศก  เมตรแรกและ 

 ลูกบาศกเมตรตอไปลูกบาศกเมตรละ 
๒๕๐ 

        ๑.๑.๒. เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรเศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ๑๕๐ 
  ใหคิดเทากับหนึ่งลูกบาศกเมตร  
   
   
 ๑.๒.  ค าเก็บและขนมูลฝอยประจํ าเดื อน ท่ี มีปริ มาณมูลฝอยวั นหนึ่ ง 

 ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
 

  ๑.๒.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๔๐ ลิตร    เดือนละ ๒๐ 
  ๑.๒.๒ วันหนึ่งเกิน    ๔๐ ลิตร    แตไมเกิน  ๖๐ ลิตร   เดือนละ ๖๐ 
  ๑.๒.๓ วันหนึ่งเกิน    ๖๐ ลิตร    แตไมเกิน  ๘๐ ลิตร   เดือนละ ๘๐ 
  ๑.๒.๔ วันหนึ่งเกิน    ๘๐ ลิตร    แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร   เดือนละ ๑๐๐ 
  ๑.๒.๕ วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐ ลิตร    แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร   เดือนละ ๑๕๐ 
  ๑.๒.๖ วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐ ลิตร    แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร   เดือนละ ๒๕๐ 
  ๑.๒.๗ วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐ ลิตร    แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร   เดือนละ ๓๐๐ 
  ๑.๒.๘ วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐ ลิตร    แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร   เดือนละ ๓๕๐ 
 ๑.๓. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร  
  ๑.๓.๑วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๒,๐๐๐ 
         ๑.๓.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร          

 หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 
๓,๐๐๐ 

 ๑.๔.  คาเก็บขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ  
    ๑.๔.๑ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ  ๑๕๐ 
  ๑.๔.๒ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร ๑๕๐ 
  หรือเศษลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ  
   

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
 ๒.๑. รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ ๕,๐๐๐ 
  โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ  
 ๒.๒. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ ๕,๐๐๐ 
  โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยดารคิดคาบริหาร ฉบับละ  
 ๒.๓. คาออกใบแทน ฉบับละ ๒๐๐ 



แบบคําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลขท่ีรับ …………../………………          เขียนท่ี............................................... 

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

 

  ขาพเจา …………………………………………….……. อายุ……….…. ป อยูบานเลขท่ี………....…  

หมูท่ี............ ตรอก/ซอย …...........................… ถนน ……..…..…….…………… ตําบล…….…………………..…..

อําเภอ…….………...........……… จังหวัด …………..……………….………. โทรศัพท…………………..….................… 

โทรสาร……………………………….……... 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือรับคาตอบแทนโดยคิดคาบริการ ประเภท......................................................  

........................................................โดยใชชื่อกิจการวา.............................................................................. 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี…………..….… หมูท่ี...........… ตรอก/ซอย ….....................…… ถนน ………….....….…………… 

ตําบล…….………………...……..…อําเภอ…….………......................……… จังหวัด …………….……………….………. 

โทรศัพท…………….............…… โทรสาร………………….………… ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแคราย 

   พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัว  

     ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมาย 

      อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

    เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

    แผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอย 

    หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

   ๑ ............................................................................... 

   ๒ ............................................................................... 

   ๓ ............................................................................... 

   ๔ ............................................................................... 

  

 

 

   



 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

   (ลงชื่อ) …………………………………… ผูขอรับใบอนุญาต 

   (…….…………………………….) 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 

  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ  

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

   (ลงชื่อ) ……………………………….……….เจาพนักงานสาธารณสุข 

    (……………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

   (ลงชื่อ)……………………………….………. เจาพนักงานทองถ่ิน 

   (……………………………………….) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลแคราย  

    วันที่ ………/……….…………/…….….… 

  

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ เก็บ ขนการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแคราย 

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

  ขอ ๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให .................................................อายุ ...........ป  

สัญชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี....................................................อยูบานเลขท่ี................ 

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

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

  ประกอบกิจการประเภท การเก็บ ขน การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยใชชื่อสถาน

ประกอบการวา...........................................................ตั้งอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี....................... 

ตําบล................................... อําเภอ..............................................จังหวัด..................................................  

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

  โดยเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต........................ บาท (.................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............เลขท่ี............./..............ลงวันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................. 

  ขอ ๒)  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลแคราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

  ขอ ๓)  ผูไดรับใบอนุญาต ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

   ๓.๑ ………………………………………………………………………………. 

   ๓.๒ ………………………………………………………………………………. 

   ๓.๓ ………………………………………………………………………………. 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ................ 

  ออกให  ณ วันท่ี.............. เดือน ..................................... พ.ศ. ..........................    

 

         (ลงชื่อ)……………………………………….. 

     (………………………………………) 

              นายกองคการบริหารสวนตําบลแคราย 

               เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานประกอบ

       กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับ ๕๐๐ บาท  

 (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไป ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอน 

                 ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 



รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน 

เลขท่ี/เลมท่ี 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบเสร็จ 

ลงช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

  เขียนท่ี ………………………………........……………   

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

  ขาพเจา…………………………………….…….….…อายุ..…....… ป สัญชาติ…...…….....………….  

อยูบานเลขท่ี…………… หมูท่ี…….….… ตรอก/ซอย…………...….……..…… ถนน……….…….….….…………..... 

ตําบล…………..……..........…….… อําเภอ………....………...……..……… จังหวัด……….....….…..…........…....……..  

หมายเลขโทรศัพท………………………………….…................................  

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ประเภท........……………………...……………… โดยใชชื่อกิจการวา…….....................…......…………….…… 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี…....…เลขท่ี...…..../….….….ออกใหเม่ือวันท่ี.....…..เดือน.…..……...........พ.ศ……...........  

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยดังนี้ คือ 

   ใบอนุญาตเดิม 

   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

   สําเนาทะเบียนบาน 

   หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

 ๑ ……………………………………………………………………………………… 

  ๒ …………………..…………………………………………………………………. 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

   (ลงชื่อ)……………………….........…ผูขอตออายุใบอนุญาต 

           (…………………….………….) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

(ลงช่ือ) ……………………………………… 

          (…….……………………………….) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแคราย 

      วันท่ี ….…./…...…./……………….. 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

   เห็นสมควรตอใบอนุญาต 

   เห็นสมควรไมอนุญาต 

เพราะ ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….……. 

  

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

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

          ตําแหนง ………………..………..…….  

               



คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลขท่ีรับ .......... /...................                                           เขียนท่ี …………………………………..…….  

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

 

 ขาพเจา………………………………………………………………………….….. อายุ……………………ป  

อยูบานเลขท่ี…..……....……หมูท่ี….…..…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน…………….……………………… 

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

โทรศัพท………………………………..........โทรสาร…….…………………………………..…. 

  โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………..…..….ตั้งอยู ณ เลขท่ี……………….… 

หมูท่ี…………..ตําบล/แขวง……………..………….อําเภอ/เขต ………..………..………..จังหวัด………………..………. 

โทรศัพท……………..…………..…………..โทรสาร……………………………………..………………. 

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแคราย ดวยขาพเจามีความประสงค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

   (…………………………………………) 
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