
 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจัก 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจัก  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางจัก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบางจัก 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอวิเศษชัยชาญ  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจัก  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางจักนับแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวกอนในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางจัก 



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงปลูกสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางจักใหเปนอํานาจหนาที่ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจักแตฝายเดียวเทานั้น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางจักอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลบางจักอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบางจักหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๖ หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ   

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลองคู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางจัก 

จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด 

ไมใหส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางจักหรือผูที่ไดรับอํานาจ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดขนถายเท  คุยเขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานที่พัก 

มูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบางจักหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ 



 หนา   ๑๔๘ 
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ขอ  ๑๑  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ   ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ในอาคารและสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๒  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารสถานท่ีนั้น 

ไมใหมีการถาย  เท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ  ซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

งานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๓  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อันอาจกอใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ินหรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ 

หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๔  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บ   

ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองตามสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจง 

เปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 

สิบหาวัน  หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยไมนอยกวาสิบหาวนันบัตัง้แตประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองสถานที่  หรือบริเวณใด ๆ   

จะตองใหพนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางจักแตฝายเดียวหรือผูไดรับมอบอํานาจ 

จากองคการบริหารสวนตําบลบางจักเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  

ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๖  หามมิใหผูใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทํา 

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๗  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางจัก   

จะตองย่ืนคําขอรับอนุญาตตามแบบ  สม. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางจักประกาศกําหนด 

ขอ ๑๘ ผูขอรับใบขออนุญาตตามขอ  ๑๗  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนสงส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

    (ก)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (ข)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน 

กล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด – เปด  อยูดานบน 

    (ค)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (ง)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (จ) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)   

    (ฉ)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางจักประกาศกําหนด 

     (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ 

ผูปฏิบัติงาน 

     (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหลงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

     (๒.๑)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองไดรับการออกแบบ  ประกอบ  และสราง 

ใหลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของสามารถปองกันการปลิว   

ตกหลนของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนยายมูลฝอยไปยัง 

สถานที่กําจัด 
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     (๒.๒)  ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ 

ประกอบสําหรับการเก็บมูลฝอยอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยประจําวัน  

     (๒.๓)  ผูรับจางตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดรถเก็บขนมูลฝอยอยางนอย

วันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากออกปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอยและน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

     (๒.๔)  ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการเก็บ   

ขนมูลฝอยในลักษณะท่ีไมปลอดภัยในการทํางานหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น 

   (๒.๕)  ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เชน  งานประจําทองถิ่น  งานนักขัตฤกษ  

ตลอดจนงานเทศกาลตาง ๆ   ซึ่งจัดโดยอําเภอวเิศษชัยชาญ  องคการบรหิารสวนตาํบลบางจัก  หนวยงานราชการ 

หรือหนวยงานเอกชนจะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  เพ่ือใหการบริการจัดเก็บมูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงาน   

เปนพิเศษในชวงระหวางงานและเมื่อเสร็จส้ินแลว  โดยผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 

     (๒.๖)  ผูรับจางเก็บ  ขนมูลฝอยจะเก็บคาบริการเปนพิเศษเพ่ิมจากองคการบริหาร 

สวนตําบลบางจัก  กําหนดไวไมได 

ขอ ๑๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือขอตออายุใบอนุญาต   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว 

ไมถูกตองหรอืไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความ 

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี 

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวนัแตตอง 

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอตัราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวนันบัแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานสวนทองถิน่  หากมิไดมารับใบอนญุาต

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันควรจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๑  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจักเทานั้น 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ตามเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๓  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบางจัก 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่มีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๖ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา 

“ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  บันทึกตนขั้วหลังใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลขท่ี  เลมที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๒๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบขออนุญาตใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกพักใชใบอนุญาตอีก 
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  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๒ คําส่ังพักใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคํา ส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือท่ีทํางาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังนั้นแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่เพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจัก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางจักรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

นุศรา  จ่ันวงศแกว 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลบางจัก 

ปฏิบัตหินาที ่ นายกองคการบรหิารสวนตําบลบางจัก   



    
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางจัก 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลําดับ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม
๑ อัตราค่าเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

(๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
     (๑.๑) สําหรับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
 ก. วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร 
 ข. วันหน่ึงเกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ลิตร 
 ค. วันหน่ึงเกิน  ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ลิตร 
 ง. วันหน่ึงเกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร 
 จ. วันหน่ึงเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร 
 ฉ. วันหน่ึงเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร 
 ช. วันหน่ึงเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร 
 ซ. วันหน่ึงเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
หมายเหตุ*ถ้าวันใดต้องเก็บขนขยะเกินกว่าปริมาณที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัติน้ี ปริมาณขยะที่เกินทุก ๆ ๑๐  ลิตร  ครั้งละ 
    (๑.๒) ร้านค้าร้านอาหาร(หมายความรวมถึง ร้านที่ไม่ได้ขึ้นป้าย
ร้านให้เห็นเป็นประจักษ์ทั่วไป) 
 ก. วันหน่ึงไม่เกิน  ๓๐  ลิตร 
 ข. วันหน่ึงเกิน  ๓๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ลิตร 
 ค. วันหน่ึงเกิน  ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ลิตร 
 ง. วันหน่ึงเกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร 
 จ. วันหน่ึงเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร 
 ฉ. วันหน่ึงเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร 
 ช. วันหน่ึงเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร 
 ซ. วันหน่ึงเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
หมายเหตุ*ถ้าวันใดต้องเก็บขนขยะเกินปริมาณที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัติน้ี ปริมาณขยะที่เกินทุก ๆ  ๑๐  ลิตร ครั้งละ

 
 
 

๒๐ 
๖๐ 
๙๐ 
๑๒๐ 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๔๕๐ 
๖๐๐ 
๗๕๐ 
๑๐ 

 
 

๓๐ 
๙๐ 
๑๒๐ 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๔๕๐ 
๖๐๐ 
๗๕๐ 

 
๑๐ 

 (๒) ค่าเก็บขนขยะมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับตลาด  โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานที่ซึ่งมมีูลฝอยมาก 
    (๒.๑) วันหน่ึงไม่เกิน  ๖๐  ลิตร 
    (๒.๒) วันหน่ึงเกิน  ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร 
    (๒.๓) วันหน่ึงเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร 
    (๒.๔) วันหน่ึงเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร 
    (๒.๕) วันหน่ึงเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร 
    (๒.๖) วันหน่ึงเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
    (๒.๗) วันหน่ึงเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๖๕๐  ลิตร 
    (๒.๘) วันหน่ึงเกิน  ๖๕๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๗๕๐  ลิตร

 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๕๐ 
๓๐๐ 
๓๕๐ 
๕๕๐ 



    
 

หน้า ๒ 

 

 

  

 

ลําดับ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๓ 

     (๒.๙) วันหนึ่งเกิน  ๗๕๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๕๐  ลิตร
     (๒.๑๐) วันหนึ่งเกิน  ๘๕๐  ลิตรขึ้นไป 
(๓) ค่าเก็บมูลฝอยสําหรับหอ้งชุด  โรงแรม  อพาร์ทเมนท์  คอนโดมิเนียม 
กิจการบ้านเช่า  หรือกิจการที่คล้ายคลึงกัน  โดยคิดจากจํานวนห้องที ่
ขออนุญาตเปิดบริการ 
      (๓.๑) หอ้งละ ๑ บาทต่อวนั 
      (๓.๒) กรณีเป็นเดือน (เดอืนคิด ๓๐ วัน) 
หรือหอ้งละไม่เกิน  ๒๐ ลิตร/เดือน        เดือนละ/หอ้ง 
(๔) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย เป็นครั้งคราว  ครั้งหนึง่ ๆ 
      (๔.๑) ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                ครั้งละ 
      (๔.๒) เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทกุ ๆ    ลูกบาศก์เมตรละ 
      (๔.๓) เศษไม่ถึงครึง่ลูกบาศก์เมตร             ลูกบาศก์เมตรละ 
(หากเกินครึง่ใหคิ้ดหนึ่งลูกบาศก์เมตร) 
(๕) ค่าเก็บขนอจุจาระและส่ิงปฏิกูลครึ่งหนึง่ ๆ 
        (๕.๑) ไมเ่กิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร               ครั้งละ 
        (๕.๒) เกนิ ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ      ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร         ลูกบาศก์เมตร 
        (๕.๓) เศษไม่ถงึครึ่งลูกบาศก์เมตร       ลูกบาศก์เมตร 
(หากเกินครึง่เทา่กับหน่ึงลูกบาศก์เมตร) 
หมายเหตุ  ๑  ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ  ๑,๐๐๐  ลิตร 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนนิการ 
(๑) รับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธรุกจิ 
หรือไดร้ับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบรกิาร   ฉบับละ 
(๒) รับทําการกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ    ฉบับละ 
ค่าออกบัตรแทน (กรณีต้นฉบบัสูญหายหรอืถกูทําลาย)   ฉบับละ 
  

๗๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

 
 

๓๐ 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 
๕๐ 

 
 

๒๕๐ 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๒๐๐ 



    
 

แบบ สม. ๑ 
เลขทีร่ับ .........../...........            เลขที่ ................ 

คําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเป็นธรุกจิ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
.................................................. 

เขียนที่ ...................................... 
วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ............... 

 ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............ปี สัญชาติ..................อยู่บ้านเลขที่....................... 
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................แขวง/ตําบล............................................ 
เขต/อําเภอ.......................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .....................................จงัหวดั...................................... 
โทรศัพท.์....................................โทรสาร......................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  เก็บ  ขน  หรอืกําจดัส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกจิประเภท 
  (   ) เก็บขนส่ิงปฏิกูล  โดยมีตาํแหน่งกําจดัที.่....................................................................... 
  (   ) เก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกลู  โดยมีระบบกําจัดที่............................................................ 
  (   ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจดัที.่............................................................................... 
  (   ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดที.่.............................................................. 
 

ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)....................................พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว  ดังนี้คือ 
   ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๒) สําเนาทะเบยีนบ้าน 
   ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง  คือ 
  ๓.๑) .................................................................................................................... 
  ๓.๒) .................................................................................................................... 
   ๔) อื่นๆ 
  ๔.๑) .................................................................................................................... 
  ๔.๒) .................................................................................................................... 
 

แผนท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจรงิทกุประการ 

 
      ลงช่ือ.............................................ผู้ขอรับใบอนญุาต 
            (............................................) 



 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 (   ) เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ..........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
            (.........................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 

       วันที่......../........../......... 
 
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 

 

     ลงช่ือ.........................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

     ตําแหน่ง..........................................วันที่........../............/............ 

 



 

แบบ สม. ๒ 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เล่มที่............. เลขที่.............. ปี.............. 
  อนุญาตให้..........................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่..........................หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน................................... 
ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต ..........................................จังหวัด .................................... 
โทรศัพท์........................................ โทรสาร .......................................... 
  ข้อ  ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภท............... 
ค่าธรรมเนียม ............................ บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที ่................... เลขที่ .................... ลงวันที่ ................. 
เดือน ........................ พ.ศ. .................. โดยใช้ช่ือกิจการว่า.................................................................................. 
จํานวนคนงาน ................. คน ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี ................... หมู่ที่ .............  ตําบลบางจัก   อําเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง   โทรศัพท ์...................................... โทรสาร ........................................ 
  ข้อ  ๒  ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
   (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางจัก เรื่อง การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   (๒) ................................................................................. 
  ใบอนุญาตนี้ใหใ้ช้ได้จนถึงวันที่ .................. เดือน ........................ พ.ศ. .................... 
  ออกให้  ณ  วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. .................... 
 
(ลงช่ือ)............................................    (ลงช่ือ).................................................... 
        (                                )           (                                      ) 
        ผู้รับเงิน          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจัก 
 



 

รายการต่ออายุใบอนญุาตให้รับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 

วัน/เดือน/ปี 

ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน (บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มท่ี

เลขท่ี 

เล่มท่ี วัน/เดือน/ปี 

   

   

   

   

   

 
 คําเตือน 

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ สํานักทําการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
๒. ต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีไปด้วย 

 



 
แบบ สม. ๓ 

 

คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้รบัทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

   องค์การบริการส่วนตําบลบางจัก 

วันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ..................... 
 ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ .....................................................อายุ.....................ปี 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่ ....................... หมู่ที่ ............. ถนน ............................. ตําบล .................................... 
อําเภอ ................................................... จังหวัด ................................................ โทรศัพท์ ................................. 
 ขอย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตให้รบัทําการ (   ) เก็บ  ขน   (   )  กําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาต เล่มที่..........เลขที่..........  เมื่อวันที่.........เดือน...................พ.ศ............. 
ค่าธรรมเนียมปีละ .........................บาท ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันที่............เดือน....................พ.ศ............ 
 ๒. พร้อมน้ีได้แนบใบอนุญาตและส่งเงินค่าธรรมเนียม จาํนวน.........................บาท มาด้วยแล้ว 
 ๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางจัก  ว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  และปฏิบัติการเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางจัก กําหนดทุกประการ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

     (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สม. ๔ 

 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

เขียนที่........................................... 
วันที่.....................เดือน.................................พ.ศ...................... 

 ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ........................ 
อยู่บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................หมู่ที่................................. 
ตําบล..................................อําเภอ.................................จังหวัด................................โทรศัพท์.............................. 
ขอย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น...................................................................................................................... 
 ด้วย.......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 จึงมีความประสงค์.................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอรับรองว่า ข้อความตามคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขออนุญาต 
             (..................................................) 
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