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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอาซอง
เรื่อง การกําจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอาซอง วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลอาซองโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภาองคการบริหารสวนตําบลอาซองและของนายอําเภอรามัน จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอาซอง เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาซองตั้งแตเมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอาซองแลวสิบหาวัน
ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอาซอง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๒ นับแตขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลอาซองซึ่งขัดแยง
กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลอาซอง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิน่ เพื่อใหปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
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“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยอันตราย” หมายความวา มูลฝอยที่มีองคประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางสวน
ที่อาจทําใหเกิดอันตราย อันเนื่องมาจากปริมาณความเขมขน คุณภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
เชน ประเภทติดไฟงาย สารกัดกรอน สารประเภทที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ วัตถุระเบิด
สารที่สามารถถูกชะลางได กากกัมมันตรังสีและประเภทที่ทําใหเกิดโรค
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่เปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล
การตรวจ ชันสูตรศพ การใชสัตวทดลอง
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
ขอ ๔ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาซอง
เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอาซอง
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลอาซองอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิน่ อืน่ ดําเนินการภายใตขอ ตกลงรวมกันก็ได ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ
โดยสวนรวมตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการรวมกันตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องคการบริหารสวนตําบลอาซองอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลอาซอง หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด
เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ ๑๖ ก็ได
ความตามข อ นี้ แ ละข อ ๑๖ มิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ กั บ การจั ด การของเสี ย อั น ตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
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ขอ ๕ เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานที่
อาคารหรือเคหสถานซึ่งตนเปน เจาของหรืออยูในความครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูล
สิ่งเปรอะเปอน หรือมีการถาย เท ทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลซึ่งขัดตอสุขลักษณะ
ขอ ๖ หามมิใหผูใดทําการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล มูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
เชน ถนน ตรอก ซอย แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา บอน้ํา เปนตน เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลอาซองจัดไวใหโดยเฉพาะหรืออนุญาตใหจัดตั้งขึ้น
ขอ ๗ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
ขอ ๘ ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดนํ า สิ่ ง ปฏิ กู ล ไปในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ เว น แต จ ะได ใ ส ภ าชนะ
หรือที่เก็บมิดชิดไมใหสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาขางนอก
ขอ ๙ กรณี มู ล ฝอยอั น ตรายและมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ต อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ก ารตามที่ จํ า เป น
เพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ โดยไมกอใหเกิดอันตรายและการแพร
ของเชื้อโรคตามวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน ถาย เคลื่อนยายหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในถังรับ รถขน เรือขน สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหาร
สวนตําบลอาซอง เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอาซอง
หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร สถานที่ หรือเคหสถานใด ๆ จะตองจัดใหมีที่เก็บรองรับ
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในอาคาร สถานที่ หรือเคหสถานในครอบครองของตน และจะตองปฏิบัติ
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
ขอ ๑๒ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด ไมรั่ว ไมซึม และไมมีกลิ่นเหม็น
ออกมาขางนอก และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได
ขอ ๑๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลพิษ เชน ควัน กลิ่น หรือแกส เปนตน เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นนี้
ขอ ๑๔ หากเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ควรทําการเก็บขน สิ่งปฏิกูล
หรือมู ลฝอยไปทํา การกํ าจัด ใหถูกต องดว ยสุข ลั กษณะยิ่ง ขึ้น เมื่ อเจา พนักงานทอ งถิ่น มี ห นังสื อแจ ง
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ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน
หรือเมื่อไดทําการปดประกาศกําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไวในที่เปดเผย
ในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว เจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ จะตองใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร
สถานที่ ห รื อ บริ เ วณนั้ น ๆ ซึ่ ง ตนเป น เจ า ของหรื อ ครอบครองอยู โ ดยเสี ย ค า ธรรมเนี ย มเก็ บ ขน
ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
หามมิใหผูใ ดเก็บ ขน สิ่ง ปฏิ กูลมูลฝอยจากอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดซึ่ งอยูในเขต
เก็บ ขนมูลฝอยที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศแลวตามวรรคหนึ่ง เวนแตไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น
เจาของหรือผูครอบครองอาคาร สถานที่หรือเคหสถาน ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขยะมูลฝอย
ตามวรรคหนึ่ง ตองเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือเจาพนักงานทองถิ่นหรือวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ
ขอ ๑๕ อาคารชั่ ว คราวสํา หรับ คนงานกอ สร างต องจัด ให มี ที่ร องรับ สิ่ ง ปฏิกู ลและมู ลฝอย
และใหผูจัดสรางอาคาร เจาของหรือผูครอบครองอาคารดังกลาวตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
เกี่ยวกับการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ดังนี้
(๑) ผูจัดสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑.๑) ต อ งจั ด ให มี ส ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอตามคํ า แนะนํ า
ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข
(๑.๒) ต อ งจั ด ให มี ถั ง ขยะที่ ไ ม รั่ ว ซึ ม และมี ฝ าป ด มิ ด ชิ ด สามารถป อ งกั น
สัตวพาหะนําโรคไดทุกครอบครัว
(๑.๓) ตองจัดใหมีระบบระบายน้ําทิ้งจากครัวเรือนลงสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึม
(๒) ใหผูครอบครองอาคาร คนงานกอสราง หรือผูอาศัยอยูในอาคารปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ตองรักษาความสะอาดสวม และหามถายอุจจาระนอกสวม
(๒.๒) กรณี ส ว มแตกชํ า รุ ด หรื อ เต็ ม จนอาจเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด การแพร ก ระจาย
ของสิ่งปฏิกูลตองดําเนินการซอมแซมหรือดูดสวม
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(๒.๓) ตองเก็บกวาดขยะมูลฝอยลงถังขยะ โดยเฉพาะขยะเปยกตองเก็บในถังขยะ
ที่มีฝาปดหรืออาจเก็บในถุงพลาสติก
ขอ ๑๖ หามมิใหผูใดดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการจากประชาชน ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามแบบที่กําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมผูมีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองและประทับตรานิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) หนังสือมอบอํานาจ กรณีเจาของไมมาดําเนินการดวยตนเองพรอมติดอากรแสตมป
๑๐ บาท จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย
(๖) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลอาซองประกาศกําหนด
ขอ ๑๘ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับ ทําการเก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต การตอใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลอาซองกําหนด
ขอ ๑๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑๗ หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ ๒๓
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว
ไม ถูก ตอ งหรื อไมส มบู ร ณ ต ามหลั กเกณฑ วิ ธี การ หรื อเงื่อ นไขที่กํ าหนดไว ใ หเ จา พนั ก งานท องถิ่ น
รวบรวมความไม ถู ก ต อ งหรื อ ความไม ส มบู ร ณ นั้ น ทั้ ง หมดและแจ ง ให ผู ข ออนุ ญ าตแก ไ ขให ถู ก ต อ ง
และสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอ
พรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ แตหากปรากฏวา
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คําขอถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดไวแลวก็ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต
การรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ต อ งออกใบอนุ ญ าตหรื อ มี ห นั ง สื อ แจ ง คํ า สั่ ง ไม อ นุ ญ าตพร อ มเหตุ ผ ล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
กรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
โดยมีห นังสือแจง การขยายเวลาและเหตุจําเปน แตละครั้ง ใหผูขออนุญ าตทราบกอนสิ้น กําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๐ ใหผูไดรับอนุญาตมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้
ภายในกําหนดสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
นัดหมาย หากมิไดดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควรจะถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรื อ มู ล ฝอยโดยทํ า เป น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได รั บ ประโยชน ต อบแทนด ว ยการคิ ด ค า บริ ก ารต อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กิจการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) รถขนถายสิ่งปฏิกูลตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบกและมีลักษณะ ดังนี้
ก. สวนของรถที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดมีฝาปดสามารถปองกัน
กลิ่น สัตวและแมลงนําโรคได และมีฝาปดอยูดานบน
ข. วัสดุอุปกรณที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล เชน ทอ สายยาง สายดูด ตองอยูในสภาพ
ที่ใชงานไดไมรั่วซึม
ค. มีปมดูดสิ่งปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลที่ใชการไดดี
และมองเห็นระดับไดอยางชัดเจน
ง. มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด น้ํายาฆาเชื้อ
ที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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จ. ตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถโดยใชตัวอักษรขนาดที่เห็น
ไดชัดเจน ดังนี้
รถขนถายสิง่ ปฏิกูล ปริมาตร บรรจุ…………………ลูกบาศกเมตร
ไดรบั อนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลอาซอง
ใบอนุญาตเลขที…่ ……./……….
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ หมายเลขโทรศัพท
(๑.๒) กรณีกําจัดสิ่งปฏิกูลเองตองมีระบบการบริหารจัดการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและมลพิษตอสภาพแวดลอม
(๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําสิ่งปฏิกูล
ไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๑.๔) ผูปฏิบัติงานตองสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทายางขณะปฏิบัติงานดูดสิ่งปฏิกูล
(๑.๕) หลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลวใหปฏิบัติ ดังนี้
ก. ทําความสะอาดทอ สายดูด หรืออุปกรณอื่น ที่สัมผัสกับสิ่งปฏิกูล
ใหสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล
ข. กรณีปรากฏมีสิ่งปฏิกูลรั่ว ซึม ตกเรี่ยราดใหรีบดําเนินการทําความสะอาด
และฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสภาพแวดลอม
(๑.๖) ทําความสะอาดรถ เสื้ อคลุม ถุง มือยาง รองเทา และอุป กรณที่ใ ช
ทุกวันที่ปฏิบัติงาน
(๑.๗) ตองมีการตรวจสุขภาพของพนักงานผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อเปนการคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
(๒) กิจการเก็บ ขน มูลฝอย
(๒.๑) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองไดรับการออกแบบ ประกอบ และสรางใหมีลักษณะ
ถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสามารถปองกันการปลิว ตกหลน
ของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บ และขนยายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด
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(๒.๒) รถเก็บ ขนมู ลฝอยทุ กคั น ต องมี ขอ ความติ ด ไว ดา นข างและดานหลั ง รถ
ตามขนาดรูปลักษณะและสีที่องคการบริหารสวนตําบลอาซองเห็นสมควรดวยตัวอักษรขนาดที่เห็นไดชัดเจน ดังนี้
รถเก็บขนมูลฝอย
ไดรบั อนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลอาซอง
ใบอนุญาตเลขที…่ ……./…….
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ หมายเลขโทรศัพท
(๒.๓) ผูรับ จางตองจัดใหมีพนักงานขับ รถ พนักงานเก็บขนมูลฝอยตลอดจน
วัสดุอุปกรณในการเก็บมูลฝอยอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
(๒.๔) ผูรับจางตองจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผูสัญจรทางเทา ริมถนน
ในเขตพื้นที่ใหบริการตามรูปแบบ ชนิด ขนาดและตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลอาซองกําหนด
(๒.๕) ผูรับจางจะตองทําการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแลวไปกําจัดยังสถานที่แจงไว
ในแบบคําขออนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต
(๒.๖) สถานที่ ป ระกอบการต อ งมี ที่ ตั้ ง ที่ ทํ า การถาวร มี เ จ า หน า ที่ ป ระจํ า
ที่สามารถติ ด ต อไดสะดวกตลอดเวลาทํ างานปกติ มีโ ทรศั พทใ หป ระชาชนสามารถโทรศัพ ทติ ด ต อ
หรือรองเรียนได
(๒.๗) ผูรับ จางตองจัด ใหมีสถานที่ห รืออาคารจอดรถเก็บ ขนมูลฝอยทุกคัน
รักษาใหสถานที่ดังกลาวอยูในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ
(๒.๘) ผูรับจางตองทําความสะอาดรถเก็บ ขน ตลอดจนอุปกรณที่เกี่ยวของ
อยางนอยวันละ ๑ ครั้งหลังจากออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยและน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับ
การบําบัดที่ถูกสุขาภิบาล
(๒.๙) ในระหวางการปฏิบัติงานผูรับจางตองควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการ
เก็บ ขนมูลฝอยในลักษณะที่ไมปลอดภัยตอการทํางานหรือกอใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น
(๒.๑๐) กรณีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เปน ตน ว า งานประเพณี งานเทศกาล
งานนักขัตฤกษตาง ๆ หรืองานอื่น ๆ ที่จัดโดยสวนราชการหรือเอกชน องคการบริหารสวนตําบลอาซอง
จะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาเปนกรณีพิเศษ โดยผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพิ่ม
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(๒.๑๑) ตองมีการตรวจสุขภาพของพนักงานผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
(๓) กิจการกําจัดมูลฝอย
ผูที่ดําเนินการรับกําจัดมูลฝอยตองปฏิบัติตามประกาศขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลอาซอง
หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือตามขอแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข มูลฝอยอันตราย
และมูลฝอยติดเชื้อตองมีการปฏิบัติการใหถูกตองดวยสุขลักษณะโดยไมกอใหเกิดอันตรายและการแพรเชื้อโรค
ตามวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลอาซอง
ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบที่กําหนดกอนใบอนุญาตหมดอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการได
จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ ๑๙ ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึง กําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้ง ตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน
ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลอาซอง
ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหยื่นคําขอเลิกการดําเนินการ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด
ขอ ๒๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบที่กําหนด
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ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต
จะต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ตามแบบที่ กํ า หนดภายในสิ บ ห า วั น
นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห ง ทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
(๓) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนกรณี เ ป น บุ ค คลธรรมดาหรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ
จดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ของผูรับใบอนุญาต จํานวน ๑ ฉบับ
ขอ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบใบอนุญาตโดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน”
กํากับไวดวยและใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับระยะเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
ขอ ๓๐ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๑ ในกรณีที่ ป รากฏวา ผูรั บ ใบอนุญ าตไมป ฏิบั ติห รื อปฏิบั ติไ มถู กต อ งตามบทบัญ ญั ติ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ ขอ บัญ ญัติ นี้ หรื อเงื่อ นไขที่ ไ ด ร ะบุไ วใ นใบอนุญ าตในเรื่อ งที่ กํา หนดไวเ กี่ย วกั บ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๓ คําสั่ง พั กใชใ บอนุญ าตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุ ญ าตใหทําเป น หนัง สือแจง ใหผูรั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๓๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบลอาซอง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอาซองเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อับดุลเราะหมนั แวมะชัย
นายกองคการบริหารสวนตําบลอาซอง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอาซอง
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562
ลําดับที่
๑

๒

๓

ประเภท
อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
(ก) เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอไป
ลูกบาศกเมตรละ
(ข) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)
คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งไมเกิน 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
(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร
เดือนละ
(ค) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว
- ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ครั้งละ
- เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตรละ
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
(ค) ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว
ฉบับละ
(ง) ใหบริการรถสุขาชั่วคราว
ฉบับละ

คาธรรมเนียม
(บาท)

๒๕๐
๑๕๐
15
2๐
40
6๐
8๐
12๐
2๐๐
3๐๐
๕๐๐
๑,0๐๐
๑,0๐๐
๑5๐
๑5๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
200
200

คําขอเลขที่........./............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เขียนที่...............................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ.....................

ขาพเจา....................................................................................อายุ...................ป สัญชาติ...........................
โดย...........................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
บานเลขที่.................................หมูที่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................................
แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ..........................จังหวัด.........................หมายเลขโทรศัพท…........................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท.............................................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ..........................................ตารางเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท...........................................................................................
คนงาน..............................คน ใชเครื่องจักรขนาด............................แรงมา
( ) กิจการตลาดที่มีการจําหนาย..............................................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะจําหนายสินคา ประเภท.......................................................
ณ บริเวณ........................................................โดยวิธีการ…………………................…………………………..
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
( ) เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดที่....................................................................................
( ) เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยระบบกําจัดอยูที่.....................................................................
( ) เก็บ ขนมูลฝอย โดยแหลงกําจัดที่..............................................................................................
( ) เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย โดยระบบกําจัดอยูที่......................................................................
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลอาซอง เจาพนักงานทองถิ่น พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย
ดังนี้คือ
( ) สําเนาบัตรประจําตัว.......................................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร
( ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
( ) หลักฐานอื่น ๆ คือ
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(........................................................)

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...........................................................

เลขที่.......………./….....………
(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให…………..…………………….….....……………………………………………….……….
สัญชาติ………………...อยูบานเลขที่…………………หมูที่………..ตําบล...................……………อําเภอ…………………….…….
จังหวัด……….………….............................….......……หมายเลขโทรศัพท..……….......……………..….…………………………...
ชื่อสถานประกอบกิจการ……………………………..…………………..ประเภท.........................................................
ตั้งอยูบานเลขที่…………………….หมูที่…….............ตําบล……..………………...........…อําเภอ………………..…………………….
จังหวัด……….………….............................….......……หมายเลขโทรศัพท..……….......……………..….…………………………...
เสียคาธรรมเนียมปละ....…….........….บาท (…………………….…..............................……..…………...................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่…........................เลขที่………..….......……..ลงวันที่...………….........…………………........………..
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๔.๑) ………………………………………………………………………………..
(๔.๒) ………………………………………………………………………………..
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่..............เดือน.………………...……….พ.ศ……..….…..
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่..............เดือน.………………...……….พ.ศ……..….…..
(ลงชื่อ).......................................................
(......................................................)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอาซอง
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(มีตอดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
(ลงชื่อ)
เลขที่ วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น

คําขอทั่วไป
เขียนที่………………….................…………………….
วันที่…….......เดือน…...…...……………….พ.ศ……….....…
ขาพเจา…………………………………..............................................…อายุ…...........…ป สัญชาติ…....….....….……
อยูบานเลขที่……….........…..หมูที่…………..….ตรอก/ซอย………….........………………ถนน………................……………..……
ตําบล…………………….…………........……….อําเภอ…………...........…………..……….จังหวัด……………….………..…………….
โทรศัพท………………………………….…………….……….
ขอยื่นคํารองตอนายกองคการบริหารสวนตําบลอาซอง เจาพนักงานทองถิ่น
ดวย………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
จึงมีความประสงค…………………………………………………………………................…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวา ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………...........…….……………………
(………………………..........…….………..)
ผูยื่นคําขอ

