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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 

เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ ยวกับการจํากัด สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่ งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ 

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  และนายอําเภอเมืองพิจิตรจึงตราขอบัญญัติ 

ขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  นับแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผยท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลฆะมังแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหบรรดา  ขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดออกไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลฆะมังเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือ

คําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 
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“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคาถุงพลาสติก  ภาชนะที่

ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตวหรือ 

ที่อื่น ๆ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงน้ําทิ้ง  น้ําเสีย  หรือ 

ส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความ  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจร 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรงราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงานหรือส่ิงที่สรางขึ้น 

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจจะเขาอยูหรือใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

“ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานของ

ราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบรหิารสวนตําบลฆะมัง  เปนอํานาจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 

ขอ ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  อาจมอบใหบุคคลใด

ดําเนินการตามขอ  ๕  แทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  หรืออาจอนุญาต

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยได 

ขอ ๘ หามผูใด  ทําการถายเท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีหรือทาง

สาธารณะเปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  ลําคลอง  สระน้ํา  เวนแตในที่ที่องคการบริหารสวน

ตําบลฆะมัง  จัดไวใหหรือในที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลฆะมังจัดไวให 
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ขอ ๙ หามผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรองรับ  รถขน  สถานท่ี

ทิ้ง  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ขององคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  เวนแตเปนการกระทําของ

พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 

ขอ ๑๐ ผูครอบครองสถานที่อาคาร  หรือเคหะสถาน  ตองรักษาบริเวณสถานีที่อาคารหรือ

เคหะสถานในครอบครองของตนไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยที่มีการถายเท  ทิ้งส่ิงปฏิกูล  หรือ 

ขยะมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นแนะนํา  หรือตามท่ี 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  ที่รองรับขยะมูลฝอยตองไมรั่วซึม  และมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวัน  

และสัตวอื่น  ไดตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ  เจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๒ หามเจาของ  หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะอันเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะหรือตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขแลว

เทานั้น 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ี  ท่ีขึ้นทะเบียนรับบริการ  เก็บ  ขน  และ

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยกับองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ  

ขน  แกองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน  เมื่อไดมี

หนังสือแจงแกผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหะสถาน  ทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  หรือ

เมื่อไดปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  ณ  ท่ีเปดเผยในบริเวณท่ีกําหนดเปนเวลา

ไมนอยกวา  ๑๕  วัน  นับแตวันประกาศแลว  ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหะสถาน  จะตอง 

ใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียว

เทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  จากสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหะสถาน  ซึ่งตนครอบครอง   

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๕ เจาของหรือครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด  ที่ไมไดขึ้นทะเบียนรับบริการ

เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยกับองคการบริหารสวนตําบลฆะมังไว  จะตองดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยดวยตนเอง  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  โดยการเผา  

ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลฆะมัง  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลฆะมังประกาศกําหนด 

ขอ ๑๗ ผูขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ  ๑๕  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

ก.  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

   (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคไดมีฝาปด-เปดอยูดานบน 

   (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

   (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดีไมรั่วซึม 

   (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายา

ฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปน

พาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ

กิจการชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่

เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  ประกาศกําหนด 

  (๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยางรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 



หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล

ไปกําจัดยังสถานท่ีที่ไดรับอนุญาต  และถูกตอง 

ข.  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

  (๑) ตองมีพาหนะขนถายมูลฝอยซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

   (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคไดมีฝาปด-เปดอยูดานบนสามารถปกปดมิดชิดไดไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือ

ปลิวฟุงกระจายขณะขนยายไมรั่วซึม  

   (๑.๑.๓) รถขนถายมูลฝอยตองพนสีหรอืขอความใด ๆ   เชน”รถเก็บขนขยะมูลฝอย” 

เลขรหัสใบอนุญาต  ชื่อบริษัท  หมายเลขโทรศัพทชื่อหนวยงานที่อนุญาต  เปนตน 

   (๑.๑.๔) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายา

ฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๑.๕) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายขยะมูลฝอยใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายขยะมูลฝอยเชน  “รถเก็บขนขยะมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวย 

ตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลฆะมังประกาศกําหนด 

  (๒) การแตงกายของผูปฏิบัติงานตองผูกผาปดปาก  จมูก  สวมถุงมือและสวมเส้ือ

สะทอนแสงการเก็บขนมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอยมิใหมีมูลฝอยเหลือตกคางขณะขนยายตองไมทําให

มูลฝอยตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน 

  (๓) ระบบกําจัดมูลฝอย  ตองเปนระบบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  ซึ่งอาจจะเปนระบบ

เตาเผาหรือระบบฝงกลบ  หรือระบบหมักเปนปุยและตองมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงาน  

และประชาชนขางเคียงรวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญหรือตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๘ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๖  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง 

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  ใหเจาพนักงาน 

ทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง  



หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

และสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอ 

พรอมทั้งแจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู

ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๙ ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาตตามขอ  ๑๖  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ

หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๐ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๖  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

ก.  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงและทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ  หรือ

สายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (  เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

  (๔) กรณีที่มี ส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให ทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 



หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจองคการบริหารสวนตําบลฆะมังเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคา

ธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๖  ขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนญุาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม  

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลฆะมัง 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญัใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ 

ขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับ

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผู รับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําสงโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือ 



หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ เจาของ  หรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ

เก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  และท่ีไมไดขึ้นทะเบียนรับบริการไวกับองคการบริหาร 

สวนตําบลฆะมัง  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการตามขอ  

๑๒  ต องดํา เนินการเก็บ   ขน  และกํา จัด ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให ถูกต องด วยสุขลักษณะ 

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๓๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลฆะมังในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  และ 

มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ฉววีรรณ  รัตนสุรีย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลฆะมัง 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลฆะมงั 

เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ลําดับ รายการ บาท 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บจนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒๐ (๔) และมาตรา ๒๐ (๕) 

ประเภท ก คาเก็บและขนอุจระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศกเมตร 

หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 

เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 

ประเภท ข  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูล 

ฝอยวนัหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร                                              เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร                            เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร                            เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร                            เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร                           เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร                          เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร                          เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร                          เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                          เดือนละ 

ประเภท ค  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูล 

ฝอยวนัหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป 

- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                     เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร                               เดือนละ 

ประเภท  ง  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 

- ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                             ครั้งละ 

- เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก 

เมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร                               ลูกบาศกเมตรละ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต  การตอใบอนุญาตดําเนินกิจการตาม 

พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๑๙ 

ก.รับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยคิดคาบริการ                                            ฉบับละ 

ข.รับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                                        ฉบับละ 

 

 

 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

 

 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

 

 

๘๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

 



ส.ม.๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 

เขียนท่ี................................................................. 

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

 

ขาพเจา.....................................................อายุ.....................ป สัญชาติ.......................อยูบานเลขท่ี................. 

หมูท่ี..........ตรอก/ซอย................................ถนน..............................................แขวง/ตําบล........................ 

เขต/อําเภอ..............................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท................................................ 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

( ) สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท............ ..................... ..................... ........................... 

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ............................ตารางเมตร 

( ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.....................................................................มีคนงาน..............คน 

ใชเคร่ืองจักรขนาด......................แรงมา 

( ) กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย.................(เปนประจํา/เปนคร้ังคราว/ตามวันนัด) 

( ) กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท

............................................................... 

ณ บริเวณ........................................โดยวิธีการ............................................. 

( ) กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท 

เก็บขนส่ิงปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี............................................................ 

□ เก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี........... ............................................................................. 

เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี............. ..................................................................................................... 

เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี.............. .................................................................................... 

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)....................................................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ 

เอกสารมาดวย ดังนี้คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัว.............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๓.๑........................................................................................................................... 

๓.๒.......................................................................................................................... 

๔................................................................................................................................ 

๕................................................................................................................................ 

 

 
 



(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสขุ 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

( ) เห็นสมควรอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขดังนี้ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

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

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

  ตําแหนง......................................... 

           วันท่ี.........../.........../............. 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

     ตําแหนง........................................... 

           วันท่ี.........../.........../............. 



 

 

 

 

 

ส.ม. ๒ 

ใบอนุญาต 

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

 

เลมท่ี...............เลขท่ี................/.............. 

 

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........... .................................. .................................................................. 

สัญชาติ................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.........ตําบล..........................อําเภอ................................... 

จังหวัด..............................โทรศัพท.......................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................................. 

ต้ังอยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี...........ตําบล...................................อําเภอ.............................................. 

จังหวัด..........................................โทรศัพท............................................ 

เสียคาธรรมเนียมปละ........................บาท (..............................................................) 

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี................เลขท่ี..................ลงวันท่ี................................................. 

(๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอ 

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจจะพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

(๔.๑).............................................................................. 

(๔.๒).............................................................................. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..........................พ.ศ...................... 

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุวันท่ี..................เดือน..........................พ.ศ...................... 

 

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

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

ตําแหนง..................................................... 

      เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 



ส.ม.๓ 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

เขียนท่ี................................................... 

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

ขาพเจา.......................................................อายุ.........ป สัญชาติ................................อยูบานเลขท่ี............... 

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................แขวง/ตําบล.............................. 

เขต/อําเภอ.........................จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท................................. 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท....................................................................................

ตามใบอนุญาตเลมท่ี.............เลขท่ี.........../.................ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน.....................พ.ศ..............

ตอ(เจาพนักงานทองถ่ิน).............................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัว....................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒) สําเนาทะเบียนบาน 

๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๓.๑............................................................................................................................. 

๓.๒............................................................................................................................. 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสขุ 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

( ) เห็นสมควรอนุญาต 

( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ

............................................................................................................................. 

 

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

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

ตําแหนง.............................................. 

             วันท่ี......../......../....... 

คําสั่งเจาพนักงานทองถิน่ 

( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

    ตําแหนง....................................... 

                 วันท่ี......./......./........ 



 

ส.ม. ๔ 

เลขท่ีรับ............/............ เลขท่ี.................... 

 

 

คําขออนุญาตและเลิกกิจการ 

เกี่ยวกับการขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 

 

 

เขียนท่ี................................................. 

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

 

 

ขาพเจา................. .................. ................................อายุ...................ป สัญชาติ.........................หมูท่ี............

ตรอก/ซอย..... .................. .......................ถนน................................แขวง/ตําบล..................................... 

เขต/อําเภอ....................................จังหวัด.............................โทรศัพท..........................ขอยื่นคําขอตอเจา

พนักงานทองถ่ินโดยใชชื่อสถานประกอบการวา...............................................ขอท่ี..............................ต้ังอยู

บานเลขท่ี................หมูท่ี............ตรอก/ซอย..........................ถนน.............................................แขวง/ตําบล

........................เขต/อําเภอ................................จังหวัด...................................โทรศัพท.................................. 

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลฆะมังดวยขาพเจามีความประสงค

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ .......................

ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต.................................................... 

 

 

เขียนท่ี ....................................................... 

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

  ขาพเจา ............................................อายุ ................. ป สัญชาติ........................................ 

อยูบานเลขท่ี ............ หมูท่ี ............. ตรอก/ซอย ................................. ถนน ................................. 

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

หมายเลขโทรศัพท ........................................................... 

 

       ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ...................................................................................... ตอเจา

พนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาต  ใหประกอบการ................................................................ 

ประเภท..........................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...................................ตารางเมตร 

ต้ังอยู ณ เลขท่ี..........หมูท่ี................ตรอก/ซอย ................................. ถนน ............................. 

ตําบล .................. อําเภอ.................. จังหวัด ................... หมายเลขโทรศัพท ........................... 

ตามใบอนุญาต     เลมท่ี..........  เลขท่ี........./.............ออกใหเม่ือวันท่ี........เดือน.................พ.ศ........... 

(๒) ใบอนุญาต ไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี.......เดือน.......................... พ.ศ.............. 

(๓) พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลวคือ 

( ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

 ขาพเจารับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

    ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ประกอบกิจการ..................................... 
เลมท่ี..............เลขท่ี............/............... 

  (๑)เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................................สัญชาติ.........................         

อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี..................ตําบล......................อําเภอ..........................จังหวัด.................. 

โทรศัพท........................................ 

  ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................ประเภท.................................. 

ตั้งอยูเลขท่ี.............หมูท่ี...................ตําบล......................อําเภอ.....................จังหวัด....................................... 

โทรศัพท........................................ 

  (๒) ผูไดรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนด

ของทองถ่ิน 

  (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

  (๔)ผูใบรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

      ๔.๑) ............................................................................................................................... 

      ๔.๒)................................................................................................................................. 

  (๕)ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน.........................พ.ศ. ............... 

  (๖)ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี ..................เดือน........................พ.ศ. ............... 

 

       (ลงชื่อ) 

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

       ตําแหนง.................................................. 

             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

คําเตือน        (๑) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ 

                      กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐  บาท         

      (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอออกใบอนุญาตใหมกอนใบแทนสิ้นอาย ุ
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