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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  วาดวยการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  มาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มี

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการกําจัดสิทธเิสรภีาพของบคุคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญและนายอําเภอจุฬาภรณ  จึงตรา

ขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  เรื่องการกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  ตั้งแตวันถัดจาก

วันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การจัดเก็บ”  หมายความวา  จัดเก็บตามสถานที่องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ

กําหนดโดยใหมีภาชนะรองรับในการจัดเก็บ 

  “การขนถาย”  หมายความวา  สถานที่ในการขนถายเพ่ือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญอนุญาตใหมีการจัดตั้งและประกอบการ 
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นแตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได  

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

***************************** 

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  ใหเปน

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ 

ในกรณีมีเหตุอันควรองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ขอ ๖ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการจัดเก็บ  ขนถาย  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก   

เจาพนักงานทองถิ่น 
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หมวด  ๒ 

การจัดเก็บ  ขนถาย  และกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

***************************** 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  มีหนาที่ตองจัดใหมีท่ีสําหรับรองรับ  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่ของตนหรือท่ีอยูในความครอบครองของตน  ที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยตองไมรั่วและมีฝาปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวอื่นได  ตามแบบท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข

แนะนํา 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  มีหนาที่รักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่

ของตนหรือท่ีอยูในความครอบครองของตน  ไมใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยและไมทําการถายเทหรือท้ิงส่ิง

ปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

เชน  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  สวนสาธารณะ  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหาร

สวนตําบลนาหมอบุญ  ไดจัดตั้งที่รองรับไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่นํามาจากอาคารครัวเรือนหรือสถานที่ 

ของตนหรือที่อยูในความครอบครองของตน  ลงที่สําหรับรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่องคการบริหาร 

สวนตําบลนาหมอบุญจัดไวในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ

ไมสามารถเก็บขนจากอาคารหรือสถานที่นั้นได 

หามไมใหผูใดเคล่ือนยายที่สําหรับรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

นาหมอบุญจัดไวใหในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๑๑ หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําดวยวิธีการใดใหมีมูลฝอยติดเชื้อปะปนลงในระบบ

การจัดเก็บ  ขนถายและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ขอ ๑๒ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานที่หรือบริเวณใดควรทําการจัดเก็บ  ขนถาย   

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจัดเก็บ  

ขนถาย  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  มีหนังสือแจงแกเจาของผูประกอบการ  หรือ   

ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อไดประกาศกําหนด

บริเวณจัดเก็บ  ขนถาย  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ที่เปดเผยในบริเวณกําหนด  ไมนอยกวาสามแหง   
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เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  นับแตวันประกาศแลว  ใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ   

หรือผูไดรับมอบหมายจากองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  หรือผูไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน

ทองถิ่นเขาดําเนินการจัดเก็บ  ขนถาย  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในทองที่นั้น 

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ี  ซึ่งอยูนอกบริเวณท่ีกําหนดตามวรรคแรก  ตองกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๓ หามมิใหผูใดรับจางจัดเก็บ  ขนถาย  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  

ซึ่งอยูในเขตจัดเก็บ  ขนถาย  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามขอ  ๑๒  เวนแตท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น 

ขอ ๑๔ หามผูซึ่งมิใชเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  ทําการจัดเก็บ   

ขนถาย  คุย  เขี่ย  หรือขุด  มูลฝอยในที่สําหรับรองรับ  รถเก็บขนหรือในสถานท่ีสําหรับเทท้ิงมูลฝอยใด ๆ  

ขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ หามผูซึ่งมิใชเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  ทําการถายเท  ขน  

หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูล  ในที่สําหรับรองรับ  รถเก็บขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการ

บริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  เวนแตผูที่ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หมวด  ๓ 

การดําเนนิการจัดเก็บ  ขนถาย  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาํเปนธรุกิจ 

หรือทําโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ 

***************************** 

ขอ ๑๖ หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหดําเนินกิจการจัดเก็บ  ขนถาย  หรือกําจัดมูลฝอย 

  (๑) รถจัดเก็บ  ขนถายมูลฝอย  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามกฎหมายวา

ดวยการขนสงทางบก 

  (๒) รถสําหรับเก็บขน  มูลฝอย  ตองมีขอความวา  “รถจัดเก็บ  ขนถาย  มูลฝอย”  

โดยแสดงทะเบียนใบอนุญาตขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  ซึ่งบริษัทหรือเจาของกิจการ  

สถานที่อยูและหมายเลขโทรศัพท  ขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 
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  (๓) สีของรถจัดเก็บ  ขนถาย  มูลฝอย  ตองเปนไปตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

นาหมอบุญกําหนด 

  (๔) สวนของรถที่ใชบรรจุมูลฝอยตองมีลักษณะปกปดมิดชิด  สามารถปองกันมิให 

มูลฝอยหกลนหรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยายและตองไมรั่วซึม 

  (๕) มีผาปดปาก-จมูก  ถุงมือและเส้ือสะทอนแสงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๖) ในการกําจัดมูลฝอย  ตองมีระบบกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลตามที่องคการบริหาร

สวนตําบลนาหมอบุญกําหนด 

  (๗) กรณีไมมีระบบกําจัดมูลฝอยเปนของตนเอง  ตองมีหลักฐานแสดงวามีแหลง

กําจัดมูลฝอยที่เปนของทางราชการหรือเอกชนใดที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูรับกําจัดให 

ขอ ๑๗ วิธีการและเงื่อนไขในการดําเนินการ  จัดเก็บ  ขนถาย  หรือกําจัดมูลฝอย 

  (๑) ขณะทําการจัดเก็บ  ขนถาย  มูลฝอย  ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือสะทอนแสง   

ถุงมือและผูกผาปดปาก  -  จมูก 

  (๒) ตองจัดเก็บมูลฝอยใหเรียบรอย  ไมใหมีมูลฝอยตกคาง  ขณะขนยาย  ตองไมทําให 

มูลฝอยตกหลนหรือฟุงกระจายตามทองถนน 

  (๓) จัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละครั้ง 

  (๔) คิดคาบริการไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัตินี้ 

  (๕) มีหลักประกันในการดําเนินธุรกิจตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

  (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นและคําแนะนําของเจาพนักงาน 

สาธารณสุข 

ขอ ๑๘ หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหดําเนินกิจการจัดเก็บ  ขนถาย  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๑) รถสูบส่ิงปฏิกูลตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการขนสง

ทางบก 

  (๒) รถสําหรับเก็บ  ขน  และถายส่ิงปฏิกูลตองมีขอความวา  “รถสูบส่ิงปฏิกูล”   

โดยแสดงทะเบียนใบอนุญาตขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ

สถานที่อยูและหมายเลขโทรศัพท  ขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 



 หนา   ๒๙๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๓) สีของรถสูบส่ิงปฏิกูลตองเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญกําหนด 

  (๔) สวนของรถที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูล  ตองปกปดมิดชิด  สามารถปองกันแมลง 

และสัตวนําโรคได  และมีฝาปดอยูดานบน 

  (๕) ทอหรือสายท่ีใชสูบตองอยูในสภาพที่ไมรั่วซึม 

  (๖) มีปมส่ิงปฏิกูล  และตองติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูล 

  (๗) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังใสน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค 

  (๘) มีผาปดปาก  -  จมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมแข็ง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๙) ในการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ตองมีระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญกําหนด 

  (๑๐) กรณีที่ไมมีระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองมีหลักฐานแสดงวา 

มีแหลงบําบัดหรือกําจัดที่เปนของทางราชการหรือเอกชนใดท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

เปนผูรับบําบัดหรือกําจัดให 

ขอ ๑๙ วิธีการและเงื่อนไขในการดําเนินการ  จัดเก็บ  ขนถาย  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๑) ขณะทําการสูบส่ิงปฏิกูล  ผูปฏิบัติตองมีผาปดปาก  -  จมูก  สวมถุงมือยางและ

รองเทาหนังหุมแขงสําหรับปฏิบัติงาน 

  (๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูล  หลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว 

และใหทําความสะอาดทอและสายสูบดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 

  (๓) ทําความสะอาดรถที่ใชสูบส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากขนถายส่ิง

ปฏิกูลแลวและน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองผานระบบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

  (๔) ตองทําการสูบส่ิงปฏิกูลดวยความเรียบรอยไมหกเรี่ยราด  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูล 

หกเรี่ยราดตองทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคแลวทําความสะอาดดวยน้ํา 

  (๕) ทําความสะอาดถุงมือยางและรองเทาทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 

  (๖) จัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๗) คิดคาบริการไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๙๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๘) จัดใหมีมาตรการในการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญอันเนื่องมาจากการประกอบการ 

เชน  ในขณะขนยายส่ิงปฏิกูลตองปดฝาสวนบรรจุใหมิดชิดไมใหหกเรี่ยราดหรือสงกล่ิน 

  (๙) มีหลักประกันในการดําเนินธุรกิจตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญกําหนด 

  (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นและคําแนะนําของเจาพนักงาน 

สาธารณสุข 

ขอ ๒๐ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขโดยเฉพาะ 

ใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัตินอกเหนือจากขอบัญญัติเปนกรณี ๆ  ไปได 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

***************************** 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการจัดเก็บ  ขนถาย  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมหลักฐานที่องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญกําหนด   

ขอ ๒๒ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาต  และไดตรวจสอบความถูกตอง  

และความสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาตแลว  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นตองรวบรวมความไมถูกตองหรือไมสมบูรณ

นั้นทั้งหมดแลว  แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  ในกรณีจําเปนที่จะตอง

สงคําขอคืนใหแกผูขออนุญาตเพ่ือแกไข  ตองสงคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น

ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๑๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ที่ไมออกใบอนุญาตใหผูขอทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง  และ

ครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัติ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน  



 หนา   ๒๙๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดสําหรับการประกอบกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง 

ขอ ๒๔ ผูไดรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๕ ใบอนุญาตท่ีไดออกตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุ  ๑  ป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคตอใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมหลักฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญกําหนด   

กอนใบอนุญาตนั้นจะส้ินอายุและเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไป

ไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตจะขอแกไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต  หรือไมประสงคจะประกอบ 

กิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญกําหนด 

ขอ ๒๘ หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมหลักฐานตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตใหมภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นตองดําเนินการดังนี้ 

  (๑) ใหใชแบบที่กําหนดโดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับและมีวัน  

เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น 

  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและระบุเลมท่ี  เลขท่ี  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ ถาผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการกิจการจัดเก็บ  ขนถาย  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   



 หนา   ๒๙๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว  เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  

ตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  

๑๕  วัน 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาต  ตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ  

ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาต  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือ  แจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดย

ทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย 

ขอ ๓๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนด  ๑  ป  นับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๕ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

***************************** 

ขอ ๓๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล

นาหมอบุญ  หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  หรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาต



 หนา   ๒๙๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเขาดําเนินการ  จัดเก็บ  ขนถายและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  จะตองเสีย

คาธรรมเนียมตามอัตราที่ไดกําหนดไว  ในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการกิจการ  จัดเก็บ  ขนถาย  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอย  มีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต  ตามระยะเวลาและอัตราที่กําหนดไว  ในบัญชีอัตรา

คาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้  หากมิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก

รอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

กอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคแรกคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา   

๒  ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

***************************** 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

จ.ส.อ.  สมเกียรติ  วงับุญคง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาหมอบุญ 

 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลนาหมอบุญ 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 
 

๑.  อตัราคาจัดเกบ็และขนถายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 (๑)  คาจัดเก็บและขนถายอจุจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึง่  ๆ   
  -  เศษของลูกบาศกเมตรหรอืลูกบาศกเมตรแรก 
    และลูกบาศกเมตรตอ  ๆ  ไป    ลูกบาศกเมตรละ  ๒๕๐.-บาท 
  -  เศษไมเกนิครึง่ลูกบาศกเมตร        ๑๕๐.-บาท 
  -  เศษเกนิครึง่ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากบั  ๑  ลูกบาศกเมตร 
๒.  คาเกบ็ขยะมูลฝอยทั่วไป 
 (ก)  คาเกบ็และขนมูลฝอยทัว่ไปประจํารายเดือน  ที่มีปรมิาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
   วนัหนึ่งไมเกนิ  ๒๐  ลิตร   เดือนละ   ๒๐.-บาท 
   วนัหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  คาเก็บและคาขนทุก  ๆ  ๒๐  ลิตร 
   หรือเศษของแตละ  ๒๐  ลิตร  เดือนละ     ๔๐.-บาท 

(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง  เกิน  ๕๐๐  ลิตรขึน้ไป 
วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ ๒,๐๐๐.-บาท 
วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทกุ  ๆ  ลูกบาศกเมตร 
หรือเศษของลูกบาศกเมตร   เดือนละ ๒,๐๐๐.-บาท 

(ค) คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึง่  ๆ 
ไมเกนิ  ๑  ลูกบาศกเมตร   ครั้งละ    ๑๕๐.-บาท 
   เกนิ  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทกุ  ๆ  ลูกบาศกเมตร 
หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ  ๑๕๐.-บาท 

๓.  อตัราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
 (๑)  ใบอนญุาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธรุกิจหรือไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบรกิาร 
  (ก)  รับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยทัว่ไป ฉบับละ  ๒,๐๐๐.-บาท 
  (ข)  รับทําการกําจัดส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ   ๒,๐๐๐.-บาท 
 
 
 
 
     
 

Jutatip
Sticky Note



 
คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เขียนที…่………………………………… 
วันท่ี………….เดือน…………………พ.ศ………. 
 

ขาพเจา  บุคคลธรรมดา/  นิติบคุคล  ชื่อ………………………………………………..อายุ…………..ป  อยูบาน/  
สํานักงาน  เลขที…่……ถนน………………แขวง/ตําบล……………….……..อําเภอ………………..…………
จังหวดั……………………………โทรศัพท…………….……….ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตรับทําการ  เก็บขน  กําจัด  
ส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  โดยทําเปนธรุกิจหรือโดยไดรบัผลประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการตอเจา
พนักงานทองถิ่นดังตอไปนี ้

๑.  พ้ืนที่หรอืบรเิวณท่ีขอรบัอนญุาตทาํการ……………………………………………….. 
ลักษณะหรือวธิีการดาํเนนิการ…………….………………………………………………………… 
สถานทีด่ําเนินการ………………………………………………………………………………….. 
๒.  พรอมคําขอนีไ้ดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว  คือ 
๒.๑  สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 
๒.๒  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูประกอบการ 
๒.๓  สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนติิบุคคลกรณีผูขอเปนนติิบคุคล 
๒.๔  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูมอบอํานาจ  ของผูรับมอบ

อํานาจกรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเองได 
๒.๕  ………………………………………………………………………………….. 
๓.  ขาพเจาขอรับรองวามีคณุสมบตัิพรอมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและขอความในแบบ

คําขอนี้เปนความจรงิ  และขาพเจาพรอมที่จะปฏิบัตติามขอบัญญัตวิาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งกฎระเบียบและเงื่อนไข  
หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญทุกประการ 

 
ลงชื่อ…………………………………………..…..ผูขอรับใบอนุญาต 
  (…………………….………………………) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 
 

เลมที…่……..เลขท่ี…………/……….   เขียนที่ท่ีทาํการองคการบรหิารสวนตําบลนาหมอบญุ 
อนุญาตให  บุคคลธรรมดา/นิติบคุคล  ชื่อ…………………อายุ……...  ปสัญชาต…ิ……..อยูบาน/สํานักงาน  
เลขที…่……….ถนน………………..แขวง/ตําบล……………….…..อําเภอ…………..จังหวัด………………….……………
โทรศัพท…………………………………. 

๑.  รับทําการเก็บขน  ส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  โดยทําเปนธรุกิจ  หรอืไดรับประโยชนตอบแทนดวย
การคดิคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตาํบลนาหมอบุญบริเวณ……………………….... 

๒.  ลักษณะวิธีการเก็บขน…………………………………………………………... 
๓.  คาธรรมเนียม…………………บาท/ป  ใบเสร็จรับเงิน  เลมที…่………………..เลขที…่……..…….….

วันท่ี……เดือน……….พ.ศ……………. 
๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  การกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งกฎ  ระเบียบ  
คําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ 

๔.๒…………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
๕.  ใบอนุญาตฉบบันี้ส้ินอายุเมื่อวนัที…่……..เดือน………พ.ศ………………..….. 

ออกให  ณ  วันท่ี……..เดือน……………พ.ศ…………. 
 
   

  ลงชือ่…………………………………………………………… 
(……………………………………..………………….) 
             เจาพนักงานทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบอนุญาตใหรับทําการกาํจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 
 

เลมที…่……..เลขท่ี…………/………..….   เขียนที่ท่ีทาํการองคการบรหิารสวนตําบลนาหมอบญุ 
อนุญาตให  บุคคลธรรมดา/นิติบคุคล  ชื่อ………………………………………………อายุ…………….….  ป  

สัญชาต…ิ………………..อยูบาน/สํานักงาน  เลขที…่……….ถนน……….…..แขวง/ตาํบล………………………….. 
อําเภอ…………………………………...จังหวัด………………………….…โทรศัพท……………………………………………. 

๑.  รับทําการกําจัด  ส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ
คิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญบริเวณ………….……………………………………….... 

๒.  ลักษณะวิธีการกาํจัด……………………………………………………..……... 
๓.  คาธรรมเนียม…………………บาท/ป  ใบเสร็จรับเงิน  เลมที…่……………เลขที…่…………………….

วันท่ี…………เดือน…………….พ.ศ……………. 
๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ  วาดวยการกําจัดส่ิง

ปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งกฎ  
ระเบียบ  คําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ 

๔.๒  จะเรียกเกบ็คาบริการกําจัดไดไมเกินอตัราทีเ่จาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
๔.๓  …………………………………………………………………………… 
๕.  ใบอนุญาตฉบบันี้ส้ินอายุเมื่อวนัที…่……..เดือน…………พ.ศ………..……… 

ออกให  ณ  วันท่ี……..เดือน……….…พ.ศ………..…. 
 

ลงชื่อ……………………………………..…………………… 
      (………………………………..……………………….) 
                   เจาพนักงานทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบคําขอตอใบอนุญาต 

 
  เขียนท่ี…………………………………… 

วันท่ี………….เดือน…………………พ.ศ………. 
 

ขาพเจา  ………………………………………………..……  อายุ  ……..…..…..ป  สัญชาต ิ …………….……..
อยูบานเลขที่  ...................  หมูที ่ ................  ตรอก/ซอย  ................................ถนน  ...........................
แขวง/ตาํบล  ...........................  เขต/อําเภอ……..……………………  จังหวัด…………………..………………..…  
หมายเลขโทรศัพท…………….…………………………………………     
  ขอย่ืนคาํขอตอใบอนุญาตรบัทําการประกอบกิจการประเภท  ........................................  
.......................................................................  ตามใบอนุญาต  เลมที่  ...................เลขที่  ............/........  
ออกใหเมือ่วนัที่  ......................เดือน  ..........................  พ.ศ.  ........................  ตอเจาพนักงานทองถิ่น
 พรอมคําขอนี ้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดงันี ้ คอื  

๑)  สําเนาบัตรประจําตัว………………………….  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
๒)  สําเนาทะเบียนบาน          

 ๓)  หลักฐานการขออนญุาตตามกฎหมายอืน่ทีเกี่ยวของ  คือ      
      ๓.๑  ..................................................................................................................................
      ๓.๒................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ   
 

ลงชื่อ…………………………………………..…..ผูขอรับตอใบอนญุาต 
  (…………………….………………………) 

      
 

 

   
                                       คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  )  อนุญาตใหตอใบอนุญาตประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนญุาตใหตอใบอนญุาตประกอบกิจการ  เพราะ  ................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
                                       (ลงชื่อ)  ..........................................  เจาพนกังานทองถิน่ 
                                                  (.......................................) 
                                       ตําแหนง  ...................................... 
                                       วันที่  ............/...................../......... 



 

  แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เขียนที…่…………………………………………………. 

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

ขาพเจา  …………………………………………………..……  อายุ  ……..…..…..ป  สัญชาต ิ …………….…...
อยูบานเลขที่  ...................  หมูที ่ ................  ตรอก/ซอย  ................................ถนน  ........................... 
แขวง/ตาํบล  .................................  เขต/อําเภอ……..………….…  จังหวัด…………………..………………..…….  
หมายเลขโทรศัพท…………….…………………………………………     
 ขอย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท.....................................................................  
..................................................  ตามใบอนุญาต  เลมที ่ ...................เลขที่  ............/.........  ออกใหเมือ่
วันท่ี  ......................เดือน  .................  พ.ศ.  ......................  ตอเจาพนักงานทองถิน่  พรอมคําขอนี้  
ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้  คือ  

๑)  สําเนาบัตรประจําตัว……………………………….  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒)  สําเนาทะเบียนบาน          

 ๓)  หลักฐานการขออนญุาตตามกฎหมายอืน่ทีเกี่ยวของ  คือ      
 ๓.๑  ..............................................................................................................................................
 ๓.๒................................................................................................................................................. 

๔)  ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  (ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารดุ) 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ   
 

ลงชื่อ…………………………………………..…..ผูขอรับใบแทนใบอนญุาต 
  (…………………….………………………) 

 

 
  คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  )  อนุญาตใหออกใบอนุญาตประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนญุาตใหออกใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการ  เพราะ  ................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
                                                   (ลงชื่อ)  ..........................................  เจาพนักงานทองถิ่น 
                                                               (.......................................) 
                                                   ตําแหนง  ........................................ 
                                                   วันท่ี  ............/...................../......... 


