
เลขที่.......... 
ค าขอรับใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

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

วันที่............เดือน............................พ.ศ.............. 
        ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคล)........................................................................อายุ............... ..ป ี
สัญชาติ.............................บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่ ...........ตรอก/ซอย........................ถนน...................... 
แขวง/ต าบล..................................เขต/อ าเภอ................................เทศบาล/อบต............................... ............ 
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................  
        ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย 
ท าเป็นธุรกิจประเภท 
  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่......................................................................... 
  เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่.................................................. 
  เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่............................................................... .......... 
  เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่.......................................................... 
ต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ).........................................................พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
      ๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
      ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
      ๓)  ส าเนาใบทะเบียน นิติบุคคล (ถ้ามี) 
      ๔)  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
      ๕)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง คือ 
   ๕.๑ ................................................................................. 
   ๕.๒ .................................................................................  
      ๖)  อ่ืนๆ.................................................................................... ............. 
   ๖.๑ .................................................................................  
   ๖.๒ ................................................................................  
 

 ( ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-๒- 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
             ( ลงชื่อ ) ............................................................ผูข้อรับใบอนุญาต 
                (.........................................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี้ 
  .............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................
.....................................................................................................................................................................(   )  
เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ ........................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
 
    (ลงชื่อ)  ............................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
     (..........................................) 
    ต าแหน่ง ........................................ วันที่......./........../.......... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (ลงชื่อ)  ............................................... เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
      (..............................................) 
     ต าแหน่ง.......................................... วันที่......../........./........... . 



 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
   ประกอบกิจการ...................................................... 
เล่มท่ี .............เลขท่ี ............./................ 
 

 อนุญาตให้ ............................................................สัญชาติ..................อยู่บ้านเลขท่ี............ 
หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย.......................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง....... .................. 
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์...............................  
 

 ข้อ ๑ ประกอบกิจการ.............................................................. ประเภท.............................  
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า .................................................................................................................. ..... 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ...................... หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย...............................ถนน............... .................... 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................... .................... 
โทรศัพท์................................ โทรสาร .................................มีพ้ืนที่ประกอบการ ........................ตารางเมตร 
ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังขนาด ............................. แรงม้า จ านวนคนงาน .....................................................คน 
ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ................................ บาท (...................................................................) 
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ .................. เลขท่ี ................... ลงวันที่ .................. เดือน....................... . พ.ศ. ........... 
 

 ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ 
 

 ข้อ ๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
  ๑ ) .......................................................................................................................  
  ๒ ) .......................................................................................................................  
  ๓ ) .......................................................................................................................  
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึง วันที่ ................. เดือน ...................... พ.ศ. ............ 
   ออกให้ ณ วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ................. 
 
     (ลงชื่อ) ....................................................... 
      (....................................................) 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายการการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
 

ว.ด.ป. 
ที่อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สิ้นอายุ 

จ านวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มท่ี เลขที่ ว.ด.ป. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
ค าเตือน 
 ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ 
 ๒. ต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 ๓. หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ตามข้อ ๒ ต้อง 
     เสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
 ๔. การขอต่อใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับนี้ไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
เขียนที่.................................. 

     วันที่..............เดือน................................พ.ศ. .......... 
        ข้าพเจ้า............................................................อายุ...............ป.ี.....................สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...........................ถนน..........................แขวง/ต าบล................... . 
เขต/อ าเภอ....................................เทศบาล/อบต. .............................................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................... 
        ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท.....................................ตามใบอนุญาตเล่มที่......... 
เลขที่............/................ออกให้เมื่อวันที่........................เดือน.........................................พ.ศ. ........................  
ต่อ(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)..................................................................................................... .............................. 
        พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
        ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
        ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องคือ 
 ๓.๑ .....................................................................................................................................  
 ๓.๒ ......................................................................................................................... ............ 
        ๔. เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ประกาศก าหนด คือ 
 ............................................................................................................................. ................ 
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
           (.............................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
(  ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
ลงชื่อ................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      (...................................) 
       วันที่......./............./......... 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

(  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
ลงชื่อ....................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
      (......................................) 
       วันที่......./............./......... 

 
 
 
 



 
แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 

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

        ข้าพเจ้า............................................................อายุ...............ป.ี.....................สัญชาติ...........................  
อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...........................ถนน..........................แขวง/ต าบล........ ............ 
เขต/อ าเภอ....................................เทศบาล/อบต...............................................จังหวัด................................ .. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................... 
        ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท.............................................................................. 
ประเภท....................................................................................ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น).......... ...................... 
เนื่องจาก    (     )  สูญหาย        (     )  ถูกท าลาย        (     )  ช ารุด        (     )  อืน่ๆ.......................... 
พร้อมค าขอนี้    ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 
 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องคือ 
           ๓.๑ ........................................................................................................................  
           ๓.๒ ................................................................................. ....................................... 
         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                 (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
                 (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
                                ลงชื่อ............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                      (.............................................) 
                                        วันที่........../............/.......... 

 
 

 
 



 
 
 


