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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลแหลมผักเบี้ย  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ยโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ยและนายอําเภอบานแหลม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ตราไวแลว  

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัสดุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาดที่เล้ียงสัตว

หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่น  ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  วรรคสองพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 

ขอ ๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ยเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๗ การกํ าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารส วนตํ าบลแหลมผักเบี้ ย   

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนนิการ

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 

หมวด  ๒ 

การเกบ็  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย 

ขอ ๘ หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยในท่ี 

หรือทางสาธารณะ  เปนตนวาถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ฯลฯ  นอกจากในท่ี 

ที่องคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ยจัดไวให  หรือในท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลแหลมผักเบี้ยจัดไวให 

ขอ ๙ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลในท่ีรองรับขยะมูลฝอย 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

และหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานท่ีนั้น

ไมใหมีการถายเทหรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยตามขอ  ๑๐  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๓ หามผูใดถาย  เท  คุย  เขี่ย  ทิ้งหรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยนอกที่รองรับ

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จัดใหมีขึ้น  เวนแตเปนการกระทําของ

เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอํานาจหนาที่หรือบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ หามผูใดคุย  เขี่ย  ขุด  ขนมูลฝอยในที่รองรับมูลฝอยรถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย 

หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีหนาที่ 

หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ หามผูใด  ขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปในที ่

หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสในภาชนะหรือท่ีมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอก 

และตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะโดยสารทางบกและทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขา 

ที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๑๖ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิดไมรั่วซึม  ปองกันกล่ินเหม็น

ออกมาขางนอก  และสามารถปองกันสัตวและแมลงได 

ขอ ๑๗ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  หรือกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียง  เวนแต 

จะไดกระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อไดทําการ

ปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไมนอยกวาสามแหง  
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เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ  แลวเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่   

หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหองคการบริหารสวนตําบลแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจาก

อาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  

ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

หมวด  ๓ 

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ขอ ๑๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาตและคาธรรมเนียม 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาต 

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดมูลฝอยท่ัวไปท่ีไดรับใบอนุญาต 

และมีการดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 

  (๕) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

  (๖) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย

ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ตลอดจนหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่องคการบริหาร

สวนตําบลแหลมผักเบี้ยกําหนด  ดังนี้ 



 หนา  ๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) ส วนของรถที่ ใช ขนถ าย ส่ิ งป ฏิกู ต อ งปกปดมิดชิ ด 

สามารถปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด  -  เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลชนิดเฮพวี่ดิวตี้   คือปมสูบตะกอน 

ที่สามารถสูบตะกอนของแข็งไดและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลและอยูในสภาพที่ใชงานไดดี 

    (๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดีไมรั่วไมซึม 

    (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถเชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวรถพาหนะขนถาย 

ส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลเชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาตชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ 

ดวยอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพท  ไวท้ังสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษร

ตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๑.๑.๗) สีของรถพาหนะเก็บขนถายส่ิงปฏิกูล  ตองกําหนดใหมีสีตางจาก

รถเก็บขนถายส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  ผาปดปาก  

ปดจมูก  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐาน   

ใบนําสงส่ิงปฏิกูลวาจะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๒.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๒.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

    (๒.๑.๒) สวนของรถที่ ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองปกปดมิดชิด

สามารถปองกนักล่ินและสัตวแมลงพาหะนาํโรคได  และไมทาํใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 



 หนา  ๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๒.๑.๓) สวนของรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองอยูในสภาพที่ดีไมรั่ว  

ไมซึม 

    (๒.๑.๔) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  

น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชนไลโซน  ๕%) 

    (๒.๑.๕) ตองมีขอความแสดงที่ตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  

เพ่ือใหรูวาเปนรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน  

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ช่ือหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัท  หรือ  เจาของกิจการ   

ตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจนพรอมหมายเลขโทรศัพท  ไวท้ังสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษร

ตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๒.๑.๖) สีของรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองกําหนดใหมีสีตางจาก

รถเก็บขนมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 

   (๒.๒) ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทา

หนังยางหุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

เชน  ไลโซน  ๕%  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๒.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  ใบนําสงมูลฝอย  

วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหลงใด 

ขอ ๒๒ เมื่ อเจ าพนักงานทองถิ่ นได รั บคํ าขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอหากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลวและเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  ส.ม.  ๒  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๓ ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดรับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๔ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ 



 หนา  ๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันเริ่มการใหบริการท้ังนี้อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชี

อัตราคาบริการขั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง

เจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๒๑  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการตาม

ใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๔ 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัยและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้ง

ระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  ส.ม. ๓  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

ชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิได

ชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๘ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 

ขอ ๒๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  ส.ม.  ๔  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๐ หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตจะตองย่ืน

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวัน 

นับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 



 หนา  ๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหตามแบบ  ส.ม.  ๒  ท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมีวันเดือนปท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดมิระบุสาเหตกุารสูญหายถูกทําลายหรอืชํารดุ

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมที่เลขที่ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๓ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชตามแบบ  ส.ม.  ๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชตามแบบ  ส.ม.  ๒ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบรกิารใหใชตามแบบ  ส.ม.  ๓ 

  (๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชตามแบบ  ส.ม.  ๔ 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๔ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 



 หนา  ๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๒) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๖ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาของผูรับใบอนุญาต  

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้ไดรับทราบคาํส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๙ ภายหลังขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลวหากมีกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหบังคับใชตามกฎกระทรวงนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๐  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ศรีเพชร  นามเดช 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแหลมผักเบี้ย 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบ้ีย 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี ประเภท อัตรา
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
 ๑.๑ เศษของลูกบาศกหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอไป   
     ลูกบาศกเมตรละ 
 ๑.๒ เศษไมเกินลูกบาศกเมตรตอไป 
     (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอย 
 ๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
  (๑) วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                               เดือนละ 
  (๒) วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร        เดือนละ 
  (๓) วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร        เดือนละ 
  (๔) วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร        เดือนละ 
  (๕) วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร      เดือนละ 
  (๖) วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร    เดือนละ 
  (๗) วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร    เดือนละ 
  (๘) วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร    เดือนละ 
  (๙) วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร    เดือนละ 
 ๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีมูลฝอยเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
  (๑) วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
  (๒) วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุกๆลูกบาศกเมตร 
     หรือเศษของลูกบาศกเมตรคิดเปน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
 ๒.๓ คาเก็บและขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
  (๑) ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 
  (๒) เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนและคาขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร     
     หรือเศษลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขนปฏิกูล 
และมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 ๓.๑  รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ 
 

 
 
 

๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
 
 

๒๐ 
๔๐ 
๘๐ 

๑๒๐ 
๑๗๐ 
๒๕๐ 
๓๕๐ 
๕๐๐ 
๖๕๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

๕๐๐ 

 
 

 
 



ส.ม.  ๑ 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
 

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

 
ขาพเจา..................................................................................................อายุ........................ปสัญชาติ............................... 
อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย................................ถนน..................................................... 
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต..................................... 
จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท...................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(  ) สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหารประเภท........................................................................ 
โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร 
(  ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..................................................................................... 
มีคนงาน.............................คน  ใชเครื่องจักรขนาด.............................แรงมา 
(  ) กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย.......................................... (เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 
(  ) กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณสุขจําหนายสินคาประเภท............................................. 
ณ  บริเวณ......................................................โดยวิธีการ...................................................................... 
(  ) กิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท 
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี....................................................................................................... 

□ เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบกําจัดอยูท่ี......................................................................... 
เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดท่ี......................................................................................................... 
เก็บขนและกําจัดมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดท่ี......................................................................................... 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน) ........................................................... พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  
ดังนี้  คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัว ............................................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
 ๓.๑   ........................................................................................................................................ 
 ๓.๒   ........................................................................................................................................ 
๔. .................................................................................................................................................. 
๕. .................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 



(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(  )   เห็นสมควรอนุญาตและกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

(  )   เห็นควรไมอนุญาตเพราะ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
  

    (ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
  (...............................................) 
   ตําแหนง............................................... 
   วันท่ี..................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  )   อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

                                          ตําแหนง...........................................วันท่ี.........../.........../............. 
 



แบบ  สม.  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลมท่ี...................เลขท่ี.................ป..................... 
 
 อนุญาตให..............................................................................อายุ......................ป  สัญชาติ………………...........…. 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................... 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท................................................โทรสาร........................................................ 
 ขอ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท............................................................................................................คาธรรมเนียม......................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............................เลขท่ี.............................ลงวันท่ี.........................เดือน.......................พ.ศ. ............... 
โดยใชชื่อกิจการวา........................................................................................................จํานวนคนงาน...........................คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...................หมูท่ี..................ถนน...............................ตําบล................................อําเภอ........................... 
จังหวัด......................................โทรศัพท...........................................โทรสาร................................. 
 ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
   (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
   (๒) .................................................................................................................................................... 

 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี...................เดือน............................พ.ศ......................... 
ออกให  ณ  วันท่ี..................เดือน..........................พ.ศ........................ 
 
ลงชื่อ...........................................            ลงชื่อ......................................... 
      (..........................................)               (.........................................) 
                 ผูรับเงิน               นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 
 
 
คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
 ๒) ตองตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ   

 
 

 
 

 



แบบ  สม.  ๓ 
 

คําขอตออายุ 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลมท่ีรับ................/................... 
 

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

 ขาพเจา.................................................................................อายุ.......................ป  สัญชาติ.............................. 
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................... ....................... 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท..................................................โทรสาร..................................................... 
 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท.................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 
โดยใชชื่อกิจการวา........................................................................................................จํานวนคนงาน......................คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...................หมูท่ี...............ถนน...............................ตําบล................................อําเภอ.......................... 
จังหวัด.................................โทรศัพท.....................................โทรสาร........................................ 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ....................................................................................................................................................................... 
๓. ....................................................................................................................................................................... 
 

ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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



(ดานหลังคําขอตออายุใบอนุญาต) 
 
สวนของเจาหนาท่ี 
 

เลขท่ี  .................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..................เดือน........................พ.ศ................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ   
      ไมครบ  คือ 

๑) ......................................................................... 
๒) ......................................................................... 
๓) ......................................................................... 

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

 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบ้ีย 

 (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 (  )   เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 

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

              ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 
                     วันท่ี.........../............./.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  )   อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได 
(  )   ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

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

          นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย 
            วันท่ี.........../.............../............... 
 



           แบบ  สม.  ๔ 
 
 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลมท่ีรับ................/................... 
 

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

 

 ขาพเจา.................................................................................อายุ........................ป  สัญชาติ................................. 
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................................. 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวดั.............................................. 
โทรศัพท.................................................โทรสาร...................................................... 
โดยใชชื่อกิจการวา........................................................................................................จํานวนคนงาน...........................คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...................หมูท่ี..................ถนน...............................ตําบล................................อําเภอ........................... 
จังหวัด.................................. โทรศัพท...................................... โทรสาร....................................... 
 

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย  ดวยขาพเจามีความประสงค 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 

 ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 


