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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังซาน 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบลวังซาน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลวังซานโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังซานและนายอําเภอแมวงก   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังซาน  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังซานตัง้แตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังซาน 
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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  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังซาน 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังซาน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลวังซานอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลวังซานอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวังซานหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลวังซานมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังซานและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลวังซานหรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหาร 

สวนตําบลวังซานมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลวังซานตามอัตราที่กาํหนดไวทายขอบญัญัตนิี ้ ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัด 
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ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลวังซานจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลวังซานการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติดังตอไปนี้ 

(๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากที่ที่องคการบริหารสวนตําบลวังซานจัดไวให 

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนกังานทองถิ่นโดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด 

(๓) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอย

ที่สามารถนํากลับมาใชได  มูลฝอยอันตรายบรรจุใสถุงหรือภาชนะโดยตรงตองมีการปองกันการหกหลน

ของมูลฝอยกอนนํามาท้ิงในที่รองรับมูลฝอย  ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลวังซานจัดไวให 

(๔) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองมีหนาที่ชําระภาษีการเก็บขนมูลฝอย 

ใหกับองคการบริหารสวนตําบลวังซานตามอัตราและระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลวังซานกําหนด 

(๕) เจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีจํานวนหองพักตั้งแต  ๘๐  หองขึ้นไป 

หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยมากกวา  ๔,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ธุรกิจรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  

ตลาด  สถาบันตาง ๆ  ที่มีมูลฝอยเกิน  ๒  ลูกบาศกเมตร  (๒  ตัน)  ตอวันใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

 (๕.๑) ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  ๕.๑.๑)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  สามารถบรรจุมูลฝอยได 

ไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยท่ัวไปเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานท่ีสะดวกตอการเก็บรวบรวม  

ขนถาย  อยูหางแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบอาหาร  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ๕.๑.๒)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย  มีลักษณะ 

ปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโดยและมีการระบายอากาศดี 
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  ๕.๑.๓)  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคาร 

ที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

  ๕.๑.๔)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

  ๕.๑.๕)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปขอความ 

ท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

 (๕.๒) ภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ  ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  ๕.๒.๑)  ตั้งอยูในบริเวณท่ีเหมาะสม  แยกเปนสัดสวนเฉพาะ  พ้ืนฐานเรียบ  มั่นคง  

แข็งแรง  ทําความสะอาดงาย  มีรางระบายน้ําโดยรอบเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคาร 

ท่ีไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  หางจากแหงเพ่ือการอุปโภคบริโภค  สถานท่ีปรุงประกอบอาหาร  

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ๕.๒.๒)  ตั้งอยูในบริเวณที่สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

  ๕.๒.๓)  มีลักษณะปดมิดชิด  แข็งแรง  ทนทาน  สามารถปองกันสัตวและแมลง

พาหะนําโรค  สะดวกตอการขนถายมูลฝอย  และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย  มีระบบรวบรวม 

และปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูส่ิงแวดลอม 

  ๕.๒.๔)  มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

ขอ  ๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังซาน

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

(๓)  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีที่ใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ 



 หนา   ๕๖ 
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(๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

(๕)  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบกิจการ  สามารถใชประกอบกิจการนั้นได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๖)  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  (กรณีผูขอรับใบอนุญาต 

ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการ) 

(๗)  สําเนาทะเบียนรถยนตบรรทุกที่ใชประกอบกิจการ 

(๘)  สําเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใชในการดําเนินกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

(๙)  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเอง) 

(๑๐)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๑๑)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังซานประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

  ๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  ๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

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) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะ

ขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ   
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ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังซานประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

 (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  ส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

 (๑.๔)  อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑) ตองจัดทํารายละเอียดแผนงานดาํเนนิการรบัทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังนี้  มีเอกสิทธิ์

ในท่ีดินท่ีใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  ๒.๑.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่  ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  ๒.๑.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  ๒.๑.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานที่จะใชในการดําเนิน

กิจการดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาต  และโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือ 

  ๒.๑.๔)  ส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนญุาต  และโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด 

หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูอนุญาตไดเชา 

  ๒.๑.๕)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังซานประกาศกําหนด 

 (๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล  ดังนี้ 

  ๒.๒.๑)  ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรค  ไปยังพ้ืนดินแหลงน้ํา  

น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

  ๒.๒.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

  ๒.๒.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

 (๒.๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังซานประกาศกําหนด 
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(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

 (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอยซึ่งคุณลักษะ  ดังนี้ 

  ๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากรมการขนสงทางบก 

  ๓.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชเกบ็ขน  มูลฝอย  ตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ินสัตว

และแมลงพาหะนําโรค  รวมถึงตองปองกันมิใหมูลฝอยรวงหลนในระหวางเก็บ  ขนได 

  ๓.๑.๓)  รถเก็บขนสงมลูฝอยทุกคันตองมีขอความดานขางและดานหลังตัวรถเก็บขน

มูลฝอยเพ่ือใหรูวาเปนพาหนะเก็บขนมูลฝอย  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย  ซึ่งมีขนาดที่เห็น 

ไดชัดเจนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

 (๓.๒) ตองจัดทําแผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

  ๓.๒.๑)  ประเภทมูลฝอยที่ตองเก็บ  ขน 

  ๓.๒.๒)  วิธีการเก็บ  ขนมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

  ๓.๒.๓)  วิธีแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

  ๓.๒.๔)  วิธีการปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  การควบคุมเหตุรําคาญ

ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

 (๓.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินการขั้นตอน  ดังนี้ 

  ๓.๓.๑)  จํานวนพนักงาน 

  ๓.๓.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บขน 

 ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุวาทรัพยสินที่ใชในการดําเนินกิจการดังกลาวส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ 

ของผูขออนุญาต  และโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาต

ไดเชาหรือไดมาหรือจะไมไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

  ๓.๓.๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังซานประกาศกําหนด 

(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑)  มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท่ีใชกําจัดมูลฝอย 
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 (๔.๒) วิธีการกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาล  และมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกัน

อันตรายตอสุขภาพของคนงาน  และประชาชนขางเคียง  มีวิธีการปองกันการแพรกระจายการของสารมลพิษ

และการแพรกระจายของเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  และกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ   

รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญ  เชน 

  ๔.๒.๑)  ระบบเตาเผา  (Incinerator)  ตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา  เถาฝุนละออง

ที่ไปกระทบความเปนอยูของประชาชนขางเคียง 

  ๔.๒.๒)  ระบบฝงกลบ  (Sanitary  Landfill)  ตองมีระบบรองรับน้ําขยะ  (Leach  ate)   

ไปกําจัดโดยตองควบคุมไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ 

  ๔.๒.๓)  ระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ตองควบคุมไมใหเกิดกล่ินเหม็นท่ีรุนแรง  

หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบหรืออื่น ๆ 

 (๔.๓) ตองมีเจาหนาท่ีที่ผานการอบรม  หรือมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบกําจัด 

มูลฝอยและอยูประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๔) เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมถึงแขง  และสวมผา 

ปดปากปดจมูกขณะปฏิบัติงาน 

 (๔.๕) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังซานประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว 

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือ 

สายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)   

 (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ี 

ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกตองสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

 (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยลาด  ใหทําการฆาเชื้อโรคน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  

แลวทําการลางดวยน้ําใหสะอาด 

 (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล  ตามประเภทของระบบกําจัด 
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 (๒.๒)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนัง 

หุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน

ประจําวัน 

 (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

 (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยตองควบคุมใหปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่ 

ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขน  มูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

 (๓.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะ  ใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

  (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงาน  เก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๔)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล  ตามประเภทของระบบกําจัด 

 (๔.๒)  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังซานเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
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ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินการนั้นกอนกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลวังซาน 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลวังซานกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบแทนอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลวังซานหรือเขตพ้ืนที่การใชบริการของผูไดรับใบอนุญาต
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ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการ

บริหารสวนตําบลวังซานในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังซานรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

สําเภา  เนียมสุม   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัซาน 



 

 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลวังซ่าน 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

 
๑. อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔) 
 (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน 
  - ที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร    เดือนละ     ๒๐   บาท 
  - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกนิ ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
     ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตรหรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร  เดือนละ     ๔๐   บาท 
  - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ 
     แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร     เดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท 
  - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร 
     ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท 

 (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นคร้ังคราว 
  - ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร    ครั้งละ       ๑๕๐  บาท 
  - ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
    ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร   ลูกบาศก์เมตรละ  ๑๕๐  บาท 

         (ค)  คา่เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ  เศษของลูกบาศก์เมตร 

        - ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อไป                        ลูกบาศก์เมตรละ  ๒๕๐  บาท 

  - เศษไม่เกินครึง่ลูกบาศก์เมตร           ๑๕๐  บาท 

  - เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ ๑  ลกูบาศก์เมตร        ๒๕๐  บาท 

 

๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป  และสิ่งปฏิกูล    
โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ 

 (ก) รับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย     ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
 (ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป    ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

ประกอบกิจการ........................................................................................ 
 
 
    เขียนที่......................................................... 
    วันที่..............เดือน................................พ.ศ. .......... 
 
 ๑. ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ.................................
โดย..................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม..............................................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่............................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................................
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด..............................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................ผู้ขออนุญาต 
 ๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 

 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ............................) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ได้แก่……………………………………………………………….. 

..................................................................................................................................................................................... 
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนานแทนนิติบุคคล 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 

 ๑)................................................................................. 
 ๒)................................................................................. 

 ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

  
                (ลงช่ือ).................................................ผู้ขออนุญาต 
                       (..............................................) 

คําขอเลขที่........./........ 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 
       เลขที่ .................................ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ..................เดือน ................................... พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน          ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
      ๑)........................................................................... 
      ๒)........................................................................... 
      ๓)........................................................................... 
 
       (ลงช่ือ).................................................... 
        (................................................) 
       ตําแหน่ง.................................................. 
 

 

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 
เลขที่ .................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................เดือน ................................... พ.ศ. ……….. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน          ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
      ๑)........................................................................... 
      ๒)........................................................................... 
      ๓)........................................................................... 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน............วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
       (ลงช่ือ).................................................... 
        (................................................) 
       ตําแหน่ง.................................................. 



 

 

 
 
 
 
 

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

เล่มที่.............เลขที่.............../................... 

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้....................................................................สัญชาติ...............................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.........ตําบล...........................อําเภอ..................................จังหวัด..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...................................... 
 ช่ือสถานที่ประกอบกิจการ................................................................ประเภท..........................................
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่.........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................... 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ........................บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่............เลขที…่……………ลงวันที่............................................. 
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
       ๔.๑) .................................................................................................................................................... 
       ๔.๒) .................................................................................................................................................... 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่..............เดือน........................................พ.ศ. ………. 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่..............เดือน......................................พ.ศ. ………. 
 
      (ลงช่ือ) 
       (...................................................) 
      ตําแหน่ง..................................................... 

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
คําเตือน (๑) ผูร้ับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
           (มีต่อด้านหลัง)  



 

 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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