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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ  วาดวยการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลควนสุบรรณโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณและนายอําเภอบานนาสาร  

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการ  

บริหารสวนตําบลควนสุบรรณแลวเจ็ดวัน   

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้   

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น   
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“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ  

ที่ใสเศษอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

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

สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน  

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ   

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได   

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณมอบใหบุคคลอื่น 

ดําเนินการแทน  หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ   

และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน   

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลควนสุบรรณมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ  

บริหารสวนตําบลควนสุบรรณตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียม  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณจะตองดําเนินการ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต  

องคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้   

(๑)  หามมิใหผูใดทําการถายเท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในที่หรือ 

ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณจัดไวให 

(๒)  หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอยในที่รองรับ   

รถขน  เรือขนหรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ  เวนแตเปน 

การกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ   

(๓)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานที่นั้น

ไมใหมีการถาย  เท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ   

(๔)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือ 

มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  กล่ิน  ควัน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทํา  

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   
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ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้   

 (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  

ที่องคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณกําหนด  ดังนี้   

(๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

 (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้   

  (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก   

  (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  ปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

  (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูล  และติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่ว  ไมซึม   

  (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายา 

ดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕  %)   

  (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวรถพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  ใหรูวาเปน

พาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต  

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทย   

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนไวท้ังสองขางรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูง  ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

 (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

 (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด   
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(๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

 (๒.๑)  สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  

สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน  มิใหเกิด

มลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง   

 (๒.๒)  ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะซึ่งไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

 (๒.๓)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปาก  ปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  หุมสูงถึงแขง  

มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา   ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํ ายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕  %)  สําหรบผั   ูปฏิบัติงาน   

 (๒.๔)  ตองมีการควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล  ส่ิงแวดลอม

หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม   

(๓)  ผูรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย   

 (๓.๑)  ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีลักษณะ  ดังนี้   

  (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก   

  (๓.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย   

  (๓.๑.๓)  สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่ว  ไมซึม   

  (๓.๑.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายา

ฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕  %)   

  (๓.๑.๕)  ตองมีขอความแสดงที่ตวัรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพ่ือใหรูวา  เปนรถที่

ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต  

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทย   

ซึ่งมีขนาดที่เหน็ไดชดัเจนไวทั้งสองดานของตวัถงั  โดยขนาดตัวอักษรตองสูง  ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร   

  (๓.๑.๖)  สีของรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองกําหนดใหมีสีตางจาก  รถเก็บ  ขน

ถายส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ   



 หนา   ๑๘๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๓.๒)  ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทา  หนังยางหุม

สูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายา  ฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕  %)  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

 (๓.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  

ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด   

(๔)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย   

 (๔.๑)  สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  

สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน  มิใหเกิด 

มูลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง   

 (๔.๒)  ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขลักษณะ  และจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑ 

ที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญดวย   

โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  และหรือหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของ   

 (๔.๓)  ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานสุขาภิบาล  ส่ิงแวดลอม  

หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม   

 (๔.๔)  ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  หุมสูง 

ถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕  %)  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   



 หนา   ๑๘๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง

หรือครบถวนตามท่ีไดกําหนดไวในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตได  ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน

สิบห าวัน   แตตองมีหนั ง สือแจ งการขยายเวลาและจํา เปนแตละครั้ ง ให ผู ขออนุญาตทราบ 

กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๔  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   

(๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

 (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือ 

สายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่ออก

ปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวยวิธีการ

ที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

 (๑.๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน   

ไลโซน  ๕  %)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

 (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 



 หนา   ๑๘๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

 (๒.๑)  ตองมีเจาหนาที่ท่ีผานการอบรมและมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา  ระบบบําบัด 

ส่ิงปฏิกูลและอยูประจําที่ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล   

 (๒.๒)  เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และสวม

ผาปดปาก  ปดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน   

 (๒.๓)  เจาหนาที่จะตองดูแลใหรถสูบส่ิงปฏิกูลตองทิ้งส่ิงปฏิกูลลงถังหมัก  ตรงตามถัง 

ที่กําหนดในแตละวัน  เพ่ือใหมั่นใจวาส่ิงปฏิกูลหมักนานอยางนอย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจําเปนตอง   

ใสส่ิงปฏิกูลหลาย ๆ  ครั้งหรือหลาย ๆ  วันในหนึ่งถัง  เนื่องจากส่ิงปฏิกูลยังไมเต็มถังใหเริ่มตนนับจากวันที่

ใสส่ิงปฏิกูลครั้งสุดทาย)   

 (๒.๔)  ถามีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕  %)  

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด   

 (๒.๕)  ตองปดฝาถังหมักส่ิงปฏิกูลทุกครั้งหลังจากท่ีใสส่ิงปฏิกูลลงในถังหมักแลว   

(๓)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย   

 (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานผูกผาปดปาก  ปดจมูก  

สวมถุงมือยาง  สวมเส้ือสะทองแสง  สวมรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สวมเส้ือและกางเกงใหมิดชิด   

และทําความสะอาดผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  และรางกาย

ผูปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน   

 (๓.๒)  การเก็บขนมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอยมิใหมีมูลฝอยตกคาง   

 (๓.๓)  ขณะขนยายตองไมทําใหมูลฝอยตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน   

 (๓.๔)  ทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  มูลฝอยอยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง   

 (๓.๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัยและ  การรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ   

(๔)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย   



 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๔.๑)  การกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาลและมีขอกําหนดหลักเกณฑ  ที่ปองกัน

อันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมท้ังการปองกันเหตุรําคาญ  เชน   

  (๔.๑.๑)  ระบบเตาเผาตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา  เถา  ฝุนละอองท่ีไปกระทบ

ความเปนอยูของประชาชนขางเคียง   

  (๔.๑.๒)  ระบบฝงกลบตองมีระบบรองรับน้ําขยะ  ไปกําจัดโดยตองควบคุม 

ไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ   

  (๔.๑.๓)  ระบบหมักเปนปุยตองควบคุมไมใหเกิดกลิ่นเหม็นที่รุนแรง  หรือ

เปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบ  หรืออื่น ๆ   

 (๔.๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ   

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลควนสุบรรณ 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๑  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 



 หนา   ๑๘๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี ้ 

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวธิกีารทีเ่จาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุขประกาศกาํหนด 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๑๘๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ชาญชัย  ฉนัทสุเมธากุล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลควนสุบรรณ 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม 

๑ คาเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  เศษของลูกบาศกเมตร

หรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป   

ลูกบาศกเมตรละ  ๒๕๐  บาท 

 

๑๕๐  บาท   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป   

  ๒.๑   คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน     

   - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ  ๓๐  บาท 

   - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลติร เดือนละ  ๓๐  บาท 

     คาเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐  ลิตร  หรือเศษของแตละ  ๒๐  ลิตร 

    - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท  

   - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท  

     คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร     

     หรือเศษของลูกบาศกเมตร   

  ๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว   

   - ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ  ๑๕๐ บาท 

  

 - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุก ๆ  

ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ  ๑๕๐ บาท   

๓ 

 

 

 

 

 

คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 

– กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน 

๑๓ ลิตร 

– กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ 

เกิน ๑๓ ลิตรคาเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือ 

 

 

 

เดือนละ ๓๐๐ บาท 

 

เดือนละ ๓๐๐ บาท 

 

 



-๒- 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม 

 ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือ  

แตละ ๑๓ ลิตร  

(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว   

- คาเก็บและขนแตละครั้งคิดอัตราครั้งละ  

(ท้ังนี้  ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน)  

– กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน 

๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีกครั้งละ  

– กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร  

ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ  

๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หนวยละ 

 

 

 

๓,๐๐๐ บาท 

 

๔๐๐ บาท 

 

๔๐๐ บาท 

 

๔ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  

(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจหรือ

ไดรับประโยชนตอบแทนดวย การคิดคาบริการ  

(ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  

(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  

(ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  

(ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

ประกอบกิจการ......................................................................... 

 

 

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

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

 

๑.ขาพเจา.......................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ....................... 

โดย....................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม...................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........................................ถนน....................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท.......................................................................ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี ้

� สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ............) 

� สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

� หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีจําเปน 

� ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

� หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

� เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการทองถ่ินกําหนด คือ 

๑) ……………………………………………. 

๒) ……………………………………………. 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

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

(เจาหนาท่ีกรอก) 

 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน   

� ครบ 

� ไมครบ  คือ 

๑) …………………………………………………. 

๒) …………………………………………………. 

๓) …………………………………………………. 

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

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

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

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน   

� ครบ 

� ไมครบ  คือ 

๑) …………………………………………………. 

๒) …………………………………………………. 

๓) …………………………………………………. 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........................วัน  

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

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

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

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

 



 

            ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ............................................................ 

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

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.................................................................................................. 

สัญชาติ.................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี............ตําบล................................อําเภอ.............................. 

จังหวัด...............................................................หมายเลขโทรศัพท................................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................ประเภท....................................... 

ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี...........ตําบล......…...................อําเภอ.............................จังหวัด............................. 

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

เสียคาธรรมเนียมปละ...................................บาท  (................................................................)  

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...............เลขท่ี.......................ลงวันท่ี........................................................................ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับในอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

 ๔.๑)  ................................................................................ 

 ๔.๒)  …………………….…………………………………………………. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน.................................พ.ศ.......................... 

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ.......................... 

 

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

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

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

                เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูท่ีไดแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ   

                 ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการหากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐  บาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(มีตอหนาหลัง) 

 



รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียเงินคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น 
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