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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางงาม 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางงาม  วาดวยการจัดการมูลฝอย   

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  องคการบริหารสวนตําบลยางงาม  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลยางงามและนายอําเภอหนองไผ  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางงาม  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางงามตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางงาม 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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    “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  แพ  คลังสินคา  สํานักงานหรือส่ิงท่ี

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

    “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว   

หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึง

บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว  

หรือตามวันที่กําหนด 

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทาง  ซึ่งมิใชของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางงามใหเปนอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลยางงาม   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลยางงามอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ  

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันได 

ในกรณีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลยางงามอาจมอบหมายใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลยางงาม  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมขีองเสียอันตราย  และผูดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด

ของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  

หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตาํบลยางงามมอบใหบคุคลอื่นดาํเนนิการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลยางงามและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 
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ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย  ในอาคาร

หรือสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะตามแบบที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น

เห็นชอบ 

ในกรณีที่เจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  ไมอาจจัดหา  หรือจัดใหมี

ที่รองรับมูลฝอยได  และประกาศใหองคการบริหารสวนตําบลยางงามจัดหาใหจะตองเสียคาใชจาย  

คาธรรมเนียม  หรือคาบริการตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลยางงามกําหนดตามอัตรา 

ในทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรกัษาความสะอาด  และการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

มูลฝอยในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตขององคการบริหาร 

สวนตําบลยางงามการจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

    (๑) หามมิใหผูใดทําการ  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางงามจัดไวให 

    (๒) ที่รับมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่วไมซึม  มีฝาปดมิดชิดกันแมลง 

และสัตวได  ตามแบบท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

    (๓) เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานที่  

อาคารหรือเคหสถานของตนไมใหมีมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

    (๔) หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดมูลฝอย  

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

    (๕) ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน

มูลฝอยไปทําการกําจัดใหถกูตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึน้  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนงัสือไปยังเจาของหรือ

ผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  หรือเมื่อไดทํา

การปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการขนมูลฝอยไมนอยกวา  ๓  แหงเปนเวลา 

ไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  

จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่   
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หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยูโดยเสียคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  ตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้   

    (๖) ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซึ่งอยูนอกบริเวณที่เก็บขนมูลฝอย

ตามขอ  ๖  ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมิไดกําหนดใหกําจัดมูลฝอย

ตามขอ  ๖  ตองกําจัดมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  

หรือการฝง  หรือโดยวิธีอื่นที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ   

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรบัทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางงาม  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารหรือหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

    (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลยางงามประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย 

       (๑.๑) ผูขอรับใบอนุญาตจะตองย่ืนเรื่องขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบที่กําหนดไว  และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นไดกําหนดไว  

หรือตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

     (๑.๒) ผูขอรับใบอนุญาตจะตองมีรถเก็บขนมูลฝอย  ซึ่งตองเปนรถสําหรับเก็บ

ขนมูลฝอยโดยเฉพาะ  และเมื่อไดรับใบอนุญาตแลว  รถสําหรับเก็บขน  ดานขางรถตองพนขอความวา   

รถเก็บขนมูลฝอย  เลขรหัสใบอนุญาต  ชื่อหนวยงานที่อนุญาต   

     (๑.๓) ผูขอรับใบอนุญาตจะตองแจงให เจาพนักงานทองถิ่นทราบขั้นตอน 

การกําจัดขยะจะมอบใหผูใดดําเนินการกําจัดใหและตองมีหลักฐานแสดงความยินยอมมาแสดงดวย 

    (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 



หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๒.๑) ผูขอรับใบอนุญาตจะตองแสดงหลักฐานท่ีแสดงระบบการกําจัด 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลและตองแจงดวยวาจะกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใด   

   (๒.๒) ตองมีระบบปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงาน  และประชาชน 

ที่อาศัยอยูขางเคียงกับสถานที่กําจัดมูลฝอยและตองมีระบบการปองกันเหตุรําคาญดวย   

   (๒.๓) ตองแสดงแผนที่ตั้งสถานที่กําจัดมูลฝอยอยางชัดเจน 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ตรวจความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง  และสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่ เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา  และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน 

ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร  

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย 

       (๑.๑) การเก็บขนมูลฝอย  ผูไดรับใบอนุญาตตองดําเนินการใหเปนไปตาม

สุขลักษณะตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด   



หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

       (๑.๒) หามผูไดรับใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยนํามูลฝอย  ถาย  เท  ทิ้งในที่ 

หรือทางสาธารณะ   

       (๑.๓) ผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยตองแตงกายใหรัดกุม  ผูกผาปดปากจมูก  

สวมถุงมือและสวมเส้ือสะทอนแสง   

       (๑.๔) การเก็บขนมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอย  มิใหมีมูลฝอยเหลือตกคาง  

ขณะขนยายตองไมทําใหมูลฝอยตกหลนฟุงกระจายตามทองถนน   

       (๑.๕) ในการใหบริการตองทําสัญญากับผูรบับริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาว  

อยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการระยะเวลาในการใหบริการ  และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  

โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  กอนวันเริ่ม 

การใหบริการ   

       (๑.๖) เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปน

หนังสือแจงพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  กอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม   

    (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย   

       (๒.๑) หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตทําการกําจัดมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะ

ท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ   

หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลยางงามเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม



หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม  

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๑๗ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้   

    (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๑   

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒   

    (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๓   

    (๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๔   

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลยางงาม   

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   



หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย   

    (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

    (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก   

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓) ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลว  ตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี   



หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๒๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขน  มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลยางงาม  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามวิธีการ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลยางงาม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยางงามเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พรพรรณ  โชคงาม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลยางงาม 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทายองคการบริหารสวนตําบลยางงาม 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
(๑.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
        (๑.๑.๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                                เดือนละ                        
        (๑.๑.๒)  วันหนึ่งเกิน  ๒๐    ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐   ลิตร     เดือนละ 
        (๑.๑.๓)  วันหนึ่งเกิน  ๔๐    ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐   ลิตร     เดือนละ 
        (๑.๑.๔)  วันหนึ่งเกิน  ๖๐    ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐   ลิตร     เดือนละ 
        (๑.๑.๕)  วันหนึ่งเกิน  ๘๐    ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐ ลิตร     เดือนละ 
        (๑.๑.๖)  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐ ลิตร     เดือนละ 
        (๑.๑.๗)  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐ ลิตร     เดือนละ 
        (๑.๑.๘)  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐ ลิตร     เดือนละ 
        (๑.๑.๙)  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐ ลิตร     เดือนละ    
(๑.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
        (๑.๒.๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                      เดือนละ                     
        (๑.๒.๒)  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย   
ทุกๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย   
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย   
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)                       เดือนละ                  
(๑.๓)  คาเก็บและขนมูลฝอย  เปนครั้งคราว  ครั้งหนึ่ง ๆ 
        (๑.๓.๑)  กรณีท่ีไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                         ครั้งละ    
        (๑.๓.๒)  กรณีท่ีเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย  
ทุก ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย   
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย  
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)            ลูกบาศกเมตรละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
(๒.๑)  รับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   
(คาธรรมเนียม/ป)                                                           ฉบับละ                                                                                              
(๒.๒)  รับทําการกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
(คาธรรมเนียม/ป)                                                           ฉบับละ 
(๒.๓)  ใบแทนใบอนุญาต                                                  ฉบับละ 
 

 
 
 

๓๐ 
๔๐ 
๖๐ 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๕๐ 
๔๕๐ 
๖๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑๕๐ 
 
 
 

๑๕๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 



แบบ  สม. ๑ 
 

คําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

 
เลขท่ีรับ...................../............................ 

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

  ขาพเจา.............................................................................อายุ...................ป สัญชาติ............................  
อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท..................................................  
 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจประเภท 
(   )  เก็บ  ขน  มูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี.......................................................................................... 
(   )  เก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดท่ี.......................................................................... 
โดยใชชื่อกิจการวา.................................................................................................................................. 

จํานวนคนงาน..............คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.................หมูท่ี..............ตําบล....................................................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................โทรศัพท...................................................... 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลยางงาม  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ 
มาดวยแลว  คือ 

๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
๓.  สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคล  (ถามี) 
๔.  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
๕.  ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
๖.  หนังสือยินยอมใหท้ิงมูลฝอย 
๗.  อ่ืน ๆ   
 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………………ผูขอรับใบอนุญาต 
             (………………………………………………..) 
 
 
 
 
 



-๒- 

(หนาหลัง) 
แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี................./...................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ.......................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  �  ครบ 

�  ไมครบ คือ 
(๑) ................................................................................................ 
(๒) ................................................................................................ 
(๓) ................................................................................................ 

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

                  (................................................) 
ตําแหนง............................................... 

 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 
(   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 

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

ตําแหนง............................................... 
                                         วันท่ี................/..................../............... 
 



แบบ  สม. ๒ 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

 
เลมท่ี..............................เลขท่ี...............................ป...................  
 
  อนุญาตให..................................................................อายุ..........................ป สัญชาติ............................ 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท..............................................  
 
  ขอ  ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย   
ประเภท.......................................................................................................คาธรรมเนียม............................บาท  
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี.......................ลงวันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ............... 
โดยใชชื่อกิจการวา.................................................................................................จํานวนคนงาน...................คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..........................หมูท่ี.................ถนน....................................ตรอก/ซอย................................... 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท...................................................โทรสาร............................................  

ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
           (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางงาม  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   (๒)............................................................................................................................................ 

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

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชได จนถึงวันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ.................... 
 

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

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

ผูรับเงิน      นายกองคการบริหารสวนตําบลยางงาม  
 
 
คําเตือน     ๑.  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต  

    ๒.  ตองตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 



(หนาหลัง) 

-๒- 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
คําเตือน (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

            ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
(๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(๓)  หากไมขอตออายุใบอนุญาต  พรอมเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตาม  (๒)  ตองเสีย     
      คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
(๔)  การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้มาดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สม. ๓  

คําขอตออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย  

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

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

 ขาพเจา.............................................................................อายุ...................ป สัญชาติ............................  
อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท...................................................โทรสาร............................................  
 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปน
ธุรกิจประเภท………………………………………………………………………… ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลยางงาม   
โดยใชชื่อกิจการวา......................................................................................................จํานวนคนงาน..............คน  
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..........................หมูท่ี.................ถนน....................................ตรอก/ซอย................................... 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท...................................................โทรสาร............................................  
 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
 ๑.  ใบอนุญาตเดิม 

๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูตอใบอนุญาต 
๓.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
๔.  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
๕.  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
๖.  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………………ผูขอตออายุใบอนุญาต 
             (………………………………………………..) 
 
 
 
 



แบบ สม. ๔ 
 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย  

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

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

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

 ขาพเจา.............................................................................อายุ...................ป สัญชาติ............................  
อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท...................................................โทรสาร............................................  
โดยใชชื่อกิจการวา......................................................................................................จํานวนคนงาน..............คน  
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..........................หมูท่ี.................ถนน....................................ตรอก/ซอย................................... 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท...................................................โทรสาร............................................  
 

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลยางงาม  ดวยขาพเจามีความประสงค 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………………ผูยื่นคําขออนุญาต 
             (………………………………………………..) 

 
 
 
 
 
 
 



 

คํารองขออนุญาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย 

 

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

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

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท..................................................โทรสาร....................................................... 

  ๒.  มีความประสงค 

  ขออนุญาตลงถังขยะ  จํานวน........................ถัง  ณ  บานเลขท่ี..........................หมูท่ี...........    

ตรอก/ซอย....................................................ถนน.................................................................. 

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

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

  ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย  โดยขาพเจายินดีจายคาธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะ 

       ตามอัตราท่ีกําหนด 

๓.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี ้

       สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ/อ่ืน ๆ ท่ีรับรองถูกตอง 

       สําเนาทะเบียนบาน 

       แผนผังแสดงเสนทางและจุดท่ีขอใหทําการลงถังขยะ 

       เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ คือ……………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ขอรับรองวา ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ)…………………………………………………ผูยื่นคํารอง 
             (………………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (ลงชื่อ)…………………………………………………ผูยื่นคํารอง 
(………………………………………………..) 

แผนผังแสดงเสนทางและจุดท่ีขอใหทําการลงถังขยะ 
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