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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางและนายอําเภอแก้งสนามนาง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  เร่ือง  การจัด 
การสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึง  สิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น   
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  
และหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางอาจร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางอาจมอบให้บุคคลใด
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางหรือ 
อาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  และระเบียบปฏิบัติ 
ได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ   
ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางหรือเขตพื้นที่ที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการ
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางจะต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางจัดไว้ให้ 
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(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

(๓) ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับ 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จัดให้มีขึ้น  เว้นแต่เป็น 
การกระทําของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่  หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือนําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในสถานที่ใด  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
แก้งสนามนาง  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสาร 
และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ   ๙  จะต้องปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์   และเ ง่ือนไข   

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
   (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
   (๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  สามารถป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
   (๑.๑.๓) มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
   (๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 
   (๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายา 

ฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
   (๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น

พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทย 
ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางประกาศกําหนด 
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 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน   
 (๑.๓) ในกรณีกําจัดสิ่งปฏิกูลเอง  ต้องมีระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขลักษณะ  โดยที่แหล่ง

กําจัดนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๑.๔) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๑) ต้องมีระบบการกําจัด  และบําบัดที่ถูกสุขลักษณะ  โดยท่ีแหล่งกําจัดนั้นจะต้อง

ห่างจากชุมชนเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๒.๒) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และตามคําสั่งของ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเคร่งครัด 
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  
 (๓.๑) ต้องจัดให้มีรถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน  ที่ได้รับการออกแบบ  ประกอบ  และสร้างให้

มีลักษณะถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  สามารถป้องกันการปลิว  
ตกหล่นของมูลฝอยและการร่ัวไหลของนํ้าเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยไปยัง
สถานที่กําจัด 

 (๓.๒) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยให้รู้ว่าเป็นพาหนะเก็บ  
ขนมูลฝอย  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  
ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบล
แก้งสนามนางประกาศกําหนด 

 (๓.๓) ต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์  
ประกอบสําหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
ประจําวัน 

 (๓.๔) ต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผู้สัญจรทางเท้า  ริมถนนและภาชนะ
รองรับมูลฝอยรวมในเขตพื้นที่ให้บริการ  ตามรูปแบบ  ชนิด  และตําแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตําบล
แก้งสนามนางกําหนด 

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
 (๔.๑) ต้องมีระบบการกําจัด  และบําบัดที่ถูกสุขลักษณะ  โดยที่แหล่งกําจัดนั้นจะต้อง

ห่างจากชุมชนเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๔.๒) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และตามคําสั่งของ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเคร่งครัด 



 หน้า   ๑๐๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณี
จําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ ๑๔ ในการดํา เนินกิจการผู้ ได้ รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   วิธีการ   
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และ

รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว  
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อหรือ
สายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

 (๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
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(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๑) ต้องมีระบบการกําจัด  และบําบัดที่ถูกสุขลักษณะ  โดยที่แหล่งกําจัดนั้นจะต้อง 

ห่างจากชุมชนเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๒.๒) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และตามคําสั่งของ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเคร่งครัด 
(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๓.๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอย  ตลอดจน 

วัสดุอุปกรณ์  ประกอบสําหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยอย่างเพียงพอ  และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอยประจําวัน 

 (๓.๒) ในระหว่างการปฏิบัติงาน  พนักงานทุกคนของผู้ รับใบอนุญาตจะต้องสวมใส่ 
ชุดเคร่ืองแบบท่ีมีชื่อ  นามสกุล  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางกําหนด  หรือตามที่
ผู้รับใบอนุญาตตกลงไว้กับองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางก่อนเริ่มดําเนินการ 

 (๓.๓) ในการปฏิบัติงาน  ผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลมิให้มีการดําเนินการเก็บ  ขน  
มูลฝอย  ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการทํางาน  หรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญ  หรือทําให้เกิดการละเมิดต่อผู้อื่น 

 (๓.๔) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทําการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแล้วนั้น  ไปกําจัดยังสถานท่ี
กําจัดมูลฝอยของเทศบาล  หรือสถานที่อื่นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางกําหนดเท่านั้น 

 (๓.๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีสถานที่ติดต่อได้โดยสะดวกภายในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลแก้งสนามนาง  หรือใกล้เคียงตามสมควร  ตลอดระยะเวลาอายุใบอนุญาต  โดยจะต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน  และโทรศัพท์ติดต่อในจํานวนที่เหมาะสม  ตลอดเวลาทํางานปกติ  และ
สถานที่ทําการจะต้องเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องเรียนในระหว่าง 
เวลาทํางานได้โดยสะดวก 

 (๓.๖) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีลานจอดรถ  หรืออาคารจอดรถสําหรับรถเก็บขนมูลฝอย
ทุกคันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและต้องดูแลรักษาให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดี  และถูกสุขลักษณะ
ตลอดอายุใบอนุญาต 

 (๓.๗) ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เช่น  งานประจําท้องถิ่น  งานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ  
ตลอดจนงานเทศกาลต่าง ๆ  ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  หน่วยงานราชการ  หรือ
หน่วยงานเอกชน  องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  จะแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบล่วงหน้า  เพื่อ
การให้บริการจัดเก็บขนมูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงานเป็นพิเศษ  ในช่วงระหว่างการจัดงานงาน  และ
เม่ือเสร็จสิ้นแล้ว  โดยผู้รับใบอนุญาตไม่อาจคิดค่าบริการเพิ่ม 

ผู้รับใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอย  จะเก็บค่าบริการเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลแก้งสนามนางกําหนดไว้ไม่ได้ 

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
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 (๔.๑) ต้องมีระบบการกําจัด  และบําบัดที่ถูกสุขลักษณะ  โดยที่แหล่งกําจัดนั้นจะต้อง 
ห่างจากชุมชนเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 (๔.๒) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และตามคําสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่ เ ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้ 
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
คร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ 
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๗  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 



 หน้า   ๑๐๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอกี 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ข้อ ๒๓ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่ง
คําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 
ทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  
หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  
ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางหรือเขตพื้นที่การให้บริการของ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 
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ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษ  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สุพจน์  ตากลม 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗  
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รายการ 
ค่าธรรมเนียม
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  ๒ 
 
 

 

อัตราค่า เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
 

๑.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับอาคารหรือบ้านเรือน 
วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร   
ถังสีฟ้า เดือนละ 
ถังสีดํา เดือนละ 
วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ 
 ๒๐ ลิตรหรือเศษของแต่ละ  ๒๐  ลิตร            อีกเดือนละ 

๑.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
ครั้งหน่ึงๆไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร     ครั้งละ 
ครั้งหน่ึงๆเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ส่วนที่เกินทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร     ครั้งละ 

๑.๓  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหน่ึงๆ 
เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลกูบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป 
ลูกบาศก์เมตรละ 
เศษไม่ถึงครึ่งของลูกบาศก์เมตรต่อไป เศษลูกบาศก์เมตรละ 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ใหค้ิดเท่ากับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร 
 

     อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
 

๒.๑ ใบอนญุาต ใบอนุญาตทาํการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือ 
      โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
๒.๒ ใบอนญุาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือ  
      โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
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แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนุญาต/รับใบแทนฯ 

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

 
 

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

๑. ข้าพเจ้า.....................................................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ.................................... 

โดย.............................................................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนติิบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่เลขที.่.........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.................................................................ถนน....................................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท.์.............................................................................................ผู้ขออนุญาต 
 ๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
      สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ..............................) 

  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมิน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มกีารมอบอํานาจ) 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 
  ๑).................................................................................................... 
  ๒).................................................................................................... 
 ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
       
      (ลงช่ือ)..........................................................................ผู้ขออนุญาต 
              (........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอเลขที.่................./................... 
          (เจ้าหน้าที่กรอก) 



 ๓

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 
เลขที.่........................................................ได้รับเรื่องเม่ือวันที่...........................เดือน.....................................................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 
       ไม่ครบ  คอื 
  ๑)............................................................................................................ 
  ๒)............................................................................................................ 
  ๓)............................................................................................................ 
 
 

     (ลงช่ือ) ........................................................................ 
      (...................................................................) 
     ตําแหน่ง.......................................................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนญุาต 
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที.่..........................เดือน....................................................พ.ศ. ............................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน          ครบ 
     ไม่ครบ  คอื 
  ๑)............................................................................................................ 
  ๒)............................................................................................................ 
  ๓)............................................................................................................ 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...................วันนับต้ังแต่ 
วันน้ีเป็นต้นไป 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ) ........................................................................ 
      (...................................................................) 
     ตําแหน่ง.......................................................................... 



 ๔

 
 

 
    

ใบอนุญาต 
   ประกอบกิจการ....................................................................................... 
เล่มที.่...............เลขที่................../................ 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................................สัญชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..............ตําบล............................อําเภอ..............................................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท.์.................................................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ...........................................................................ประเภท................................................................ 
ต้ังอยู่เลขที.่......................หมู่ที่.................ตําบล...................................อําเภอ.................................................จังหวัด............................ 
หมายเลขโทรศัพท.์.................................................................... 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...................................................เลขที.่...................................................ลงวันที.่........................................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่ 

เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 

๔.๑) ............................................................................................................................ 
๔.๒) ............................................................................................................................ 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่..............เดือน......................................พ.ศ................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.................. เดือน.......................................พ.ศ................... 
 
 
     (ลงช่ือ)  
      (...................................................................) 
     ตําแหน่ง........................................................................ 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนญุาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา 
      ที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอตอ่อายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ



 ๕

                (ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 
 
 


