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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร   
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

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  องคการบรหิารสวนตําบลตลาดไทร   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรและนายอําเภอประทาย  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนทีท่ี่องคการบริหารสวนตาํบลตลาดไทร  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่ 

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนนิกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลตลาดไทร  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 



 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

สวนตําบลตลาดไทร  ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือ 

ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 
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    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ  

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ตองมีสถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูลที่เหมาะสม  และเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 

   (๒.๒) ตองชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหชัดเจน 

   (๒.๓) ตองมีระบบตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

   (๒.๔) ตองแสดงแผนผัง  แบบแปลน  สถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูลใหชัดเจน 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  (รถเก็บ  ขนขยะ)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอยตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน 

การตกหลนของมูลฝอย  และปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได   

    (๓.๑.๓)  มีอุปกรณรองรับน้ําเสียที่ไหลจากขยะเปยกไมใหหกเรี่ยราด 
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    (๓.๑.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๓.๑.๕)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย   

ใหรูวาเปนพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนขยะ”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรประกาศกําหนด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  ตองมีสถานที่กําจัดมูลฝอยที่เหมาะสม  และเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 

   (๔.๒)  ตองชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการกําจัดมูลฝอยใหชัดเจน 

   (๔.๓)  ตองมีระบบตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔)  ตองมีอุปกรณปองกันไมใหมูลฝอยฟุงกระจาย 

   (๔.๕)  ตองมีบอฝงกลบมูลฝอย  หรือเตาเผาขยะที่ไดมาตรฐานที่ถูกตองตาม 

หลักสุขาภิบาล  หรือหลักวิศวกรรมที่ดี 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  ขณะทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 
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   (๒.๒)  ตองควบคุมใหมกีารทําความสะอาดอุปกรณอื่น ๆ   ที่ใชในการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ 

   (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยอาทิตยละ  ๒  ครั้ง 

   (๓.๓)  กรณีที่มีมูลฝอย  หรือน้ําเสียที่เกิดจากขยะเปยกหกเรี่ยราด  ใหทําการเก็บกวาด   

และทําการลางดวยน้ําสะอาดใหเรียบรอย 

   (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  ขณะทําการกําจัดมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๔.๒)  ตองควบคุมใหมีการทําความสะอาดอุปกรณอื่น ๆ   ท่ีใชในการกําจัดมูลฝอย

หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงานในวันนั้น  ๆ 

   (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลตลาดไทร 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
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การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุวิชญ  หอยไธสง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลตลาดไทร   



 
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท)

๑ 
 

อัตราคา่เก็บและขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๑.๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ 

(๑.๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลกูบาศก์เมตร
แรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 

(๑.๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์ เมตรลูกบาศก์เมตรละ 

 

 
 
 

 

 
 

๒๕๐ 
 

๑๕๐  

(๑.๒) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป 
(๑.๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือน 

 ๑) ทีม่ีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร 
 ๒) ทีม่ีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร  
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
 ๓) ทีม่ีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร  
แต่ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร 
 ๔) ทีม่ีปริมาณวันหน่ึงเกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร 

(๑.๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
 ๑) ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
 ๒) ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตรค่าเก็บ
และขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ 

 
 

เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 

 
เดือนละ 

 
ครั้งละ 

 
 
 

 
 

๒๐  
๔๐  

 
๒,๐๐๐  

 
๒,๐๐๐  

 
๑๕๐  
๑๕๐ 

๒ อัตราคา่เก็บและขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอยใบอนุญาตดําเนิน
กิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ 
 (๒.๑) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 
 (๒.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 

 
 
 

ฉบับละ 
ฉบับละ 

 
 
 

๓,๐๐๐  
๓,๐๐๐ 

 



 

บัญชีอัตราคา่บริการขัน้สูงทา้ยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท)

๑ 
 

อัตราคา่เก็บและขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๑.๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ 

(๑.๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลกูบาศก์เมตร
แรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 

(๑.๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์ เมตรลูกบาศก์เมตรละ 

 

 
 
 

 

 
 

๒๕๐ 
 

๑๕๐  

(๑.๒) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป 
(๑.๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือน 

 ๑) ทีม่ีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร 
 ๒) ทีม่ีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร  
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
 ๓) ทีม่ีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร  
แต่ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร 
 ๔) ทีม่ีปริมาณวันหน่ึงเกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร 

(๑.๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
 ๑) ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
 ๒) ครั้งหน่ึง ๆ เกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ 

 
 

เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 

 
เดือนละ 

 
ครั้งละ 

 
 
 

 
 

๔๐  
๔๐  

 
๒,๐๐๐  

 
๒,๐๐๐  

 
๑๕๐  
๑๕๐ 

๒ อัตราคา่เก็บและขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอยใบอนุญาตดําเนิน
กิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการ 
 (๒.๑) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 
 (๒.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 

 
 
 

ฉบับละ 
ฉบับละ 

 
 
 

๕,๐๐๐  
๕,๐๐๐ 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
 

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

 ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ..............ปี  สัญชาติ........................................ 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................. 
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ....................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต................................... 
จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (   )  สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ......................................................... 
         โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ ............................................ ตารางเมตร 
  (   )  กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ...................................................................... 
         มีคนงาน ......................คน ใช้เครื่องจกัรขนาด ................................แรงม้า 
  (   )  กิจการตลาดที่มีการจําหน่าย ..................................(เป็นประจํา/ครั้งคราว/ตามวันนัด) 
  (   )  กิจการจาํหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสนิค้าประเภท.................................. 
         ณ บริเวณ .....................................................โดยวิธีการ................................................. 
  (   )  กิจการรบัทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท 
           เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกําจัดที.่................................................................ 
   .................................................................................................................................... 
          เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.............................................. 
   .................................................................................................................................... 
          เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดอยู่ที่................................................................ 
   .................................................................................................................................... 
          เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดอยู่ที่................................................ 
   .................................................................................................................................... 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสาร
มาด้วย ดังน้ี คือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว.....................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 
   ๓.๑) .................................................................................................... 
   ๓.๒) .................................................................................................... 
   ๓.๓) .................................................................................................... 
  ๔)  ................................................................................................................... 
  ๕)  ................................................................................................................... 
  ๖)  ................................................................................................................... 

  (มีต่อด้านหลัง) 



 

(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ) ........................................................ ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             ( ....................................................... ) /ต่ออายุใบอนุญาต 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังน้ี............................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ) ...................................................... เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             (.......................................................) 
            ตําแหน่ง ....................................................... 
     วันที่........../...................................../.......... 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (ลงช่ือ) ...................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                    (....................................................) 
     ตําแหน่ง ...................................................... 
          วันที่........../............................./............ 
 



 

แบบคําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เขียนที่................................................. 

วันที่...........เดือน...................................พ.ศ.............. 
 ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ..............ปี  สัญชาติ........................................ 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................. 
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์......................................... 
 
 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
 
 (๑)  ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท.......................................................................พ้ืนที่ประกอบการ..........................................ตารางเมตร 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่..............หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย..................................ถนน...............................................
ตําบล...............................อําเภอ..........................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์.........................
ตามใบอนุญาต เล่มที ่.............../..................ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ.............. 
 
 (๒)  ใบอนญุาต ได้สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่.............เดือน..............................พ.ศ................. 
 
 (๓)  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ  
  (   )  เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (   )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคญั 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ) ......................................................... 
              (......................................................) 
           ผูข้อรับใบแทนใบอนญุาต 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 

เลขที.่.................../..................... 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให ้( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล 
ช่ือ.......................................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ ............................................ 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี................................... หมู่ที่...................... ตรอก/ซอย................................................... 
ถนน.................................. ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด..................................... โทรศัพท.์.......................... โทรสาร............................... 

๑. ดําเนินกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๒. ใบอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้รบัใบอนุญาต เพ่ือดําเนินกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลตลาดไทร 
๓. ค่าธรรมเนียม…..............…………บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที…่…….…..เลขที่….............…. 
วันที่…………เดือน……….....................…….พ.ศ……………. 
๔. ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร เรื่อง การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งข้อบัญญัติและคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร 

๔.๒ .............................................................................................................................. 
๔.๓ .............................................................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับน้ีใช้ได้ จนถึงวันที่................. เดือน .............................. พ.ศ.................... 
ออกให้ ณ วันที่................... เดือน.................................. พ.ศ....................... 

 
 
 
 

(                         ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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