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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี 
เร่ือง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  ว่าด้วยการกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีโดยความเห็นชอบ 

จากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีและนายอําเภอกันตัง  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  เร่ือง  การกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจานุเบกษา 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบล  เร่ือง  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้   

ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็น 

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี 
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  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน   

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี   

ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  หรืออาจอนุญาตให้ 

บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย 

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีมอบให้บุคคลอื่นดําเนินกิจการแทนหรือ 

เขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 

การคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ  ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลควนธานีมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหาร 
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ส่วนตําบลควนธานีตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัด 

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติ 

ตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีจัดไว้ให้ 

  (๒)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ  ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา 

เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  

จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๙  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 

     (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

      (๑.๑.๑)  ได้รับอนญุาตจากกรมการขนส่งทางบก 



 หน้า   ๑๕๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

      (๑.๑.๒)  ส่วนของรถท่ีใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น 

และสัตว์แมลงสัตว์พาหนะนําโรคได้  มีฝาเปิด – ปิดอยู่ด้านบน 

      (๑.๑.๓)  มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 

      (๑.๑.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 

      (๑.๑.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)   

      (๑.๑.๖)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 

ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีประกาศกําหนด 

     (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับ 

ผู้ปฏิบัติงาน 

     (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา 

สิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

     (๒.๑)  ต้องมีสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องกําหนด 

     (๒.๒)  ต้องชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ชัดเจน 

     (๒.๓)  ต้องมีระบบตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

     (๒.๔)  ต้องแสดงแผนผัง  แบบแปลน  สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลให้ชัดเจน 

  (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๓.๑) ต้องมีพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

      (๓.๑.๑)  ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

    (๓.๑.๒)  รถที่ใช้ทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกัน 

การตกหล่นของมูลฝอย  และป้องกันกลิ่นและสัตว์  แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด – เปิดอยู่ด้านบน 
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    (๓.๑.๓)  มีอุปกรณ์รองรับน้ําเสียที่ไหลจากขยะเปียกไม่ให้หกเรี่ยราด 

    (๓.๑.๔)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค   

    (๓.๑.๕) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะที่ใช้ทําการเก็บ   

ขนมูลฝอย  เช่น  “รถขนขยะ”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงาน

ที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่ 

องค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีกําหนด 

  (๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  ต้องมีสถานที่กําจัดมูลฝอยที่เหมาะสม  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องกําหนด   

   (๔.๒)  ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและจะต้องชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอน 

ในการกําจัดมูลฝอยให้ชัดเจน 

   (๔.๓)  ต้องมีระบบตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

   (๔.๔)  ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย 

   (๔.๕)  ต้องมีบ่อฝังกลบมูลฝอยหรือเตาเผาขยะท่ีได้มาตรฐานถูกต้องตาม 

หลักสุขาภิบาล  หรือหลักวิศวกรรมที่ดี 

ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับคําขอใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี 

กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข   

ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 

     (๑.๑)  ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก 

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๑.๒)  ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล

เสร็จแล้วให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อ

หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 

     (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง   

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัด 

ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

     (๑.๔)  กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  

(เช่น  ไลโซน  ๕%)  แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

     (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

  (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

   (๒.๑)  ขณะทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก 

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 
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   (๒.๒)  ต้องควบคุมให้มีการทําความสะอาดอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่ใช้ในการกําจัดสิ่งปฏิกูล

หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ 

   (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

  (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง

หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะที่ใช้ทําการเก็บ  ขนมูลฝอยอยู่เสมอ 

   (๓.๓)  กรณีที่มูลฝอย  หรือน้ําเสียที่เกิดจากขยะเปียกหกเรี่ยราดต้องเก็บกวาด 

และทําการล้างด้วยน้ําสะอาดให้เรียบร้อย 

   (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

  (๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  ขณะทําการกําจัดมูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๔.๒)  ต้องควบคุมให้มีการทําความสะอาดอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่ใช้ในการกําจัดมูลฝอย

หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในวันนั้น  ๆ 

   (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง   

ข้อ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะไม่สั่งต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
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ข้อ  ๑๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  

สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ   

เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๑๗  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลควนธานี 

ข้อ  ๑๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก  

ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบ 

ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   



 หน้า   ๑๕๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวา่ผู้รับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้   

หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 

ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๓ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง 

แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๔  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๕  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  

ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้รับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หน้า   ๑๕๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ  ๒๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลควนธานี  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ  ๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๘  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นิวัฒน์  ชลธาร 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี   



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลควนธาน ี
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

๑. อัตราคา่เก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ 

    -เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไป 
ลูกบาศก์เมตรละ 
    -เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิด 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  ๑  ลกูบาศก์เมตร  

 
๒๕๐ 

 
๑๕๐ 

๑.๒ 
 

ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
๑.๒.๑  ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปประจําเดือน 
           (ก)  ที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 
           (ข)  ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  ค่าเก็บ
และขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร   
                  -วันหน่ึงเกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ลติร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ลติร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ลติร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๒๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๑๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๔๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๑๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๘๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๑๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๒๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๒๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๔๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๒๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๖๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๒๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๘๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๒๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๒๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๓๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๔๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๓๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๘๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๓๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๒๐  ลิตร  เดือนละ   
                  -วันหน่ึงเกิน  ๔๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๔๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๔๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๘๐  ลิตร  เดือนละ 
                  -วันหน่ึงเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 

 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 
๑๒๐ 
๑๖๐ 
๒๐๐ 
๒๔๐ 
๒๘๐ 
๓๖๐ 
๔๐๐ 
๔๔๐ 
๔๘๐ 
๕๒๐ 
๕๖๐ 
๖๐๐ 
๖๔๐ 
๖๘๐ 
๗๖๐ 
๘๐๐ 
๘๔๐ 
๘๘๐ 
๙๖๐ 

๑,๐๐๐ 



 

 

ลําดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
           (ค)  ทีม่ีปริมาณวันหน่ึงเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  

                 เดือนละ 

          (ง)  ทีม่ีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 

  ๑.๒.๒  ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
           -ครั้งหน่ึงๆ ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 
           -ครั้งหน่ึงๆ เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  
            หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ  ครั้งละ 

๒,๐๐๐
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

๒.  อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต 
๒.๑ ใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  สิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
๕,๐๐๐

๒.๒ ใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 

๕,๐๐๐



คําขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ.............................................. 

 
คําขอเลขที่................/...................... 

                                                                       เขียนที่................................................................... 
                                                                    วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. .................... 
 
 ๑.  ข้าพเจ้า............................................................................อายุ................ปี  สัญชาติ............... 
ที่อยู่เลขที่..............................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย............................ถนน.................................................. 
แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภท............................................................................................................................. 
 ๒.  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
    สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ.............) 
    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบ 
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  หรอืใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ระบุ 
        ๑)................................................................................................................................... 
        ๒)................................................................................................................................... 
 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                              (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                         (.....................................................) 
 
 



ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

 

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที่..........................................ได้รับเรื่องเม่ือวันที่............................เดือน................................พ.ศ. ................. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 
    ไมค่รบ  คือ 
        ๑)............................................................................................. 
        ๒)............................................................................................. 
        ๓)............................................................................................. 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..................................วัน 
นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 
   (ลงช่ือ)..................................................... 
                                                                                 (.................................................) 
    ตําแหน่ง.................................................... 



 
 
 

  
 
 

 

ใบอนุญาต 

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

เล่มที่...............เลขที่.............../............................... 
 (๑)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้................................................................สัญชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่.............ตําบล...............................อําเภอ.............................จังหวัด.......................... 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท.................................... 
ต้ังอยู่เลขที่...................หมู่ที่.................ตําบล....................................อําเภอ..........................จังหวัด....................... 
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ............................บาท (..............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...................เลขที่.................................ลงวันที่....................................................................... 
 (๒)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลควนธานี  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 (๓)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 
       (๔.๑)..................................................................................................................................... 
       (๔.๒)..................................................................................................................................... 
 (๕)  ใบอนญุาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่..................เดือน...................................พ.ศ. .................... 
 (๖)  ใบอนญุาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่........................เดือน...................................พ.ศ. .................... 
 
 
  (ลงช่ือ) 
                       (................................................) 
                                                              ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารสว่นตําบลควนธานี 
                 เจา้พนักงานท้องถิ่น 
 
คําเตือน   (๑)  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ    
 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
             (๒)  หากประสงคป์ระกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
             (๓)  การขอต่ออายุใบอนุญาตใหนํ้าใบอนุญาตฉบับน้ีมาด้วย 

(ด้านหลัง) 



 
 
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือนปี ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)

ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี เจ้าพนักงานท้องถิ่น

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คําขอรบัใบแทน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................. 

 
                                                                                      เขียนที่................................................... 
                                                                               วันที่..............เดือน....................พ.ศ. ............. 
 
 ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ....................สัญชาติ.............. 
เลขประจําตัวประชาชน............................................................................ อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่................. 
ตรอก/ซอย........................................ถนน....................................ตําบล/แขวง..................................................... 
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท์............................................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...................... 
......................................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เน่ืองจาก   สญูหาย     
  ถูกทําลาย       ชํารดุในสาระสําคญั       อ่ืน ๆ .................................................................................... 
 พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
   สําเนาบันทึกการแจ้งความ 
   ใบอนุญาตเท่าที่เหลืออยู่  (กรณีถูกทําลาย หรือชํารุด) 
   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ.......................................) 
   สําเนาทะเบียนบ้าน 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ระบุ ............................................................................................ 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
   (ลงช่ือ)............................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
       (...................................................)                                             
 

 
                           คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
                    (   )  อนุญาต 
                    (   )  ไม่อนุญาต  เพราะ 
                     ....................................................................................................................................... 
                     ....................................................................................................................................... 

 
                                             (ลงช่ือ)......................................... 
                                                    (...........................................) 
                     ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนธานี 
                                                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 


