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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  ว่าด้วย  การจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วน
ตําบลพิมลราช  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  และนายอําเภอ 
บางบัวทอง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  เรื่อง  การจัดการ 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  เรื่อง  การกําจัดมูลฝอย   
ส่ิงปฏิกูล  และส่ิงเปรอะเป้ือน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และข้อบัญญัติตําบล  เรื่อง  การกําจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  
และส่ิงเปรอะเป้ือน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึง  ส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็น 

ส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว์ 
หรือที่อ่ืน  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช

เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
โดยส่วนรวมต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการร่วมกันตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชหรืออาจอนุญาต 
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ  ๑๗  ก็ได้ 

ความตามข้อนี้และข้อ  ๑๗  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย  ว่าด้วย
โรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน   
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานต้องรักษาบริเวณสถานที่
อาคารหรือเคหสถาน  ซ่ึงตนเป็นเจ้าของหรืออยู่ในความครอบครองของตน  ไม่ให้มีมูลฝอยส่ิงปฏิกูล   
ส่ิงเปรอะเป้ือน  หรือมีการถ่าย  เท  ทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  ซ่ึงขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกูล  มูลฝอยในที่หรือ 
ทางสาธารณะ  เช่น  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  เป็นต้น  เว้นแต่ในที่ซ่ึง
องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชจัดไว้ให้โดยเฉพาะหรืออนุญาตให้จัดตั้งขึ้น 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่  จะได้ใส่ภาชนะ  หรือที่

เก็บมิดชิดไม่ให้ส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 
ข้อ ๑๐ กรณีมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ  ต้องมีการปฏิบัติการตามที่จําเป็นเพื่อให้

ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ  โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและการแพร่ของเชื้อโรค  
ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ถ่าย  เคล่ือนย้ายหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย  ในถังรับ  รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพิมลราช  เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงาน  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถานใด ๆ  จะต้องจัดให้มีที่เก็บ
รองรับหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถานในครอบครองของตน   
และจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น  ๆ 

ข้อ ๑๓ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึมและไม่มีกล่ินเหม็น
ออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ 

ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
และมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลพิษ  เช่น  ควัน  กล่ิน  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นนี้ 

ข้อ ๑๕ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง
ไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศกําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไว้ในที่เปิดเผย 
ในบริเวณที่กําหนดไม่น้อยกว่าสามแห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  
สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซ่ึงตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสียค่าธรรมเนียม  เก็บ  ขน   
ตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  มูลฝอยจากอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ซ่ึงอยู่ในเขตเก็บขน
มูลฝอยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศแล้วตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่  ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนกังานท้องถิ่น 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถาน  ซ่ึงอยู่นอกบริเวณเก็บขยะมูลฝอย  
ตามวรรคหนึ่ง  ต้องเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  มูลฝอยตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๖ อาคารชั่วคราวสําหรับคนงานก่อสร้าง  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
และให้ผู้จัดสร้างอาคาร  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
เก่ียวกับการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  ดังนี้ 

(๑) ผู้จัดสร้างอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานก่อสร้างต้องปฏิบัติ  ดงัต่อไปนี้ 
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 (๑.๑) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่ เพียงพอตามคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (๑.๒) ต้องจัดให้มีถังขยะที่ไม่รั่วซึมและมีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันสัตว์พาหะนําโรค 
ได้ทุกครอบครัว 

 (๑.๓) ต้องจัดให้มีระบบระบายน้ําทิ้งจากครัวเรือนลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อซึม 
(๒) ให้ผู้ครอบครองอาคาร  คนงานก่อสร้าง  หรือผู้อาศัยอยู่ในอาคารปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๒.๑) ต้องรักษาความสะอาดส้วม  และห้ามถ่ายอุจจาระนอกส้วม 
 (๒.๒) กรณีส้วมแตก  ชํารุด  หรือเต็ม  จนอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของ 

ส่ิงปฏิกูล  ต้องดําเนินการซ่อมแซม  หรือดดูส้วม 
 (๒.๓) ต้องเก็บกวาดขยะมูลฝอยลงถังขยะ  โดยเฉพาะขยะเปียกต้องเก็บในถังขยะ 

ที่มีฝาปิดหรืออาจเก็บในถุงพลาสติก 
ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทํา

เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทํา

เป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจากประชาชน  ให้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (แบบ  สม.๑)  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

และประทับตรานิติบุคคล  (กรณีเป็นนิติบุคคล)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๔) หนังสือมอบอํานาจ  กรณีเจ้าของไม่มาดําเนินการด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์  ๑๐  บาท  

จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๕) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  การต่อใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชกําหนด 

ข้อ ๒๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๘  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๒๔  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าว 
ไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง 
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอแต่หาก
ปรากฏว่าคําขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว้แล้ว  ก็ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาตการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (แบบ  สม.๒) 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

กรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ังไม่อนุญาต 
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
โดยมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๑ ให้ ผู้ ได้รับอนุญาตมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นนัดหมาย  หากมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร  จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) กิจการเก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล 
 (๑.๑) รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและมีลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑.๑.๑) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  มีฝาปิด  สามารถ

ป้องกันกล่ินสัตว์และแมลงนําโรคได้  และมีฝาปิดอยู่ด้านบน 
  (๑.๑.๒) วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  เช่น  ท่อ  สายยาง  สายดูด  ต้องอยู่ใน

สภาพที่ใช้งานได้ไม่รั่วซึม 
  (๑.๑.๓)  มีป๊ัมดูดส่ิงปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลที่ใช้การได้ดี

และมองเห็นระดับได้อย่างชัดเจน 
  (๑.๑.๔) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อ 

ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  (๑.๑.๕) ต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถโดยใช้ตัวอักษรขนาดที่เห็น 

ได้ชัดเจน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ปริมาตร บรรจุ……………ลูกบาศก์เมตร 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริการส่วนตําบลพิมลราช 
ใบอนุญาตเลขที่………./……. 
ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ 
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 (๑.๒) กรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเอง  ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและมลพิษต่อสภาพแวดล้อม 

 (๑.๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายางขณะปฏิบัติงานดูดส่ิงปฏิกูล 
 (๑.๔) หลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้วให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (๑.๔.๑) ทําความสะอาดท่อ  สายดูด  หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ สัมผัสกับส่ิงปฏิกูล 

ให้สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑.๔.๒) กรณีปรากฏมีส่ิงปฏิกูลรั่ว  ซึม  ตกเรี่ยราด  ให้รีบดําเนินการทําความสะอาด  

และฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม 
 (๑.๕) ทําความสะอาดรถเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้า  และอุปกรณ์ที่ใช้ทุกวันที่

ปฏิบัติงาน 
 (๑.๖) ต้องมีการตรวจสุขภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  ทั้งนี้  

เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
(๒) กิจการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๒.๑) รถเก็บ  ขนมูลฝอยทุกคัน  ต้องได้รับการออกแบบ  ประกอบ  และสร้างให้มี

ลักษณะถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  สามารถป้องกันการปลิว  ตก  
หล่นของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บ  และขนย้ายมูลฝอยไปยัง
สถานที่กําจัด 

 (๒.๒) รถเก็บ  ขนมูลฝอยทุกคันต้องมีข้อความติดไว้ด้านข้างและด้านหลังรถตามขนาด
รูปลักษณะและสีที่องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชเห็นสมควรด้วยตัวอักษรขนาดที่เห็นได้ชัดเจน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 (๒.๓) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บ  ขนมูลฝอยตลอดจนวัสดุ

อุปกรณ์ในการเก็บมูลฝอยอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 (๒.๔) ผู้รับจ้างต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผู้สัญจรทางเท้า  ริมถนนในเขต

พื้นที่ให้บริการตามรูปแบบ  ชนิด  ขนาดและตําแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชกําหนด 
 (๒.๕) ผู้รับจ้างจะต้องทําการเก็บ  ขนมูลฝอยที่จัดเก็บแล้ว  ไปกําจัดยังสถานที่แจ้งไว้ใน

แบบคําขออนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริการส่วนตําบลพิมลราช 
ใบอนุญาตเลขที่………./……. 
ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ 
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 (๒.๖) สถานที่ประกอบการต้องมีที่ตั้งที่ทําการถาวร  มีเจ้าหน้าที่ประจําที่สามารถติดต่อ
ได้สะดวกตลอดเวลาทํางานปกติ  มีโทรศัพท์ให้ประชาชนสามารถโทรศัพท์ติดต่อหรือร้องเรียนได้ 

 (๒.๗) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสถานที่หรืออาคารจอดรถเก็บ  ขนมูลฝอยทุกคันรักษา 
ให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดี  และถูกสุขลักษณะ 

 (๒.๘) ผู้รับจ้างต้องทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  ตลอดจนอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอย่างน้อย
วันละ  ๑  ครั้งหลังจากออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย  และน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัด
ที่ถูกสุขาภิบาล 

 (๒.๙) ในระหว่างการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้มีการดําเนินการเก็บ  ขน  
มูลฝอยในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการทํางานหรือก่อให้เกิดการละเมิดต่อผู้อ่ืน 

 (๒.๑๐) กรณีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เป็นต้นว่า  งานประเพณี  งานเทศกาล  งานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ   
หรืองานอ่ืน ๆ  ที่จัดโดยส่วนราชการหรือเอกชน  องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ  โดยผู้รับจ้างไม่อาจคิดค่าบริการเพิ่ม 

 (๒.๑๑) ต้องมีการตรวจสุขภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  ทั้งนี้
เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

(๓) กิจการกําจัดมูลฝอย 
 ผู้ที่ดําเนินการรับกําจัดมูลฝอย  ต้องปฏิบัติตามประกาศข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน

ตําบลพิมลราช  หรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือตามข้อแนะนําของเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุข  มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ  ต้องมีการปฏิบัติการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ   
โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและการแพร่เชื้อโรคตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม 

ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 

ข้อ ๒๔ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบคําขอต่อใบอนุญาต  (สม.๓)  ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๒๐  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตไม่เกิน 
ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก
หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนด 
การเสียคา่ธรรมเนียมครั้งต่อไป 



 หน้า   ๘๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพิมลราช 

ข้อ ๒๗ เ ม่ือ ผู้รั บใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป   ให้ยื่นคํ าขอเลิก 
การดําเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๘ หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สม.๔  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเป็นบุคคลธรรมดา  หรือสําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล  
(กรณีเป็นนิติบุคคล)  ของผู้ได้รับใบอนุญาต  จํานวน  ๑  ฉบับ 

ข้อ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้  แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วยและให้มี  วัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาต  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยค่าบริการให้ใช้  แบบ  สม.๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทํา

เป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้  แบบ  สม.๒ 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๓ 
(๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้  แบบ  สม.๔ 
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ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่ สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ 
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๕ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่ง
คําส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 
ทําการงานของผู้ได้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้ว  ตั้งแต่เวลา 
ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๖ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่  ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่ กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๓๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ลําพอง  นามพันธ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

******************** 
ลําดับ
ท่ี 

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

๑ อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๑) 
๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหน่ึงๆ  
      - เศษของลูกบาศก์เมตร หรือ ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตร
ต่อๆ ไป  ลูกบาศก์เมตรละ 
      - เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

 
 

๒๕๐ 
 

๑๕๐ 

 ๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
      ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน 
          - วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                               เดือนละ 
          - วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  
(ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร)    เดือนละ 
          - วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
          - วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
(ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร)  เดือนละ  
      ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว           
         - ครั้งหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                        ครั้งละ 
         - ครั้งหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
(ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร)  ครั้งละ  

 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑๕๐ 

 
๑๕๐ 

๒ อัตรค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอย ตามมาตรา ๑๙ 
๒.๑ รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                    ฉบับละ 
๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                     ฉบับละ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สม.๑ 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เขียนที.่..................................................................... 
วันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..................... 

 
ข้าพเจ้า............................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ....................... 

อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย........................... ถนน..................................................  
ตําบล/แขวง ............... . . . ..............อําเภอ/เขต ................................จังห วัด ................... . . . . . . ..............
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................โทรสาร............................................... 
มีความประสงค์ ............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

� สําเนาบัตรประจําตัว ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อื่นๆ 
ระบุ....................................................) ที่รับรองถูกต้อง 

� สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
� หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
� เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ 

๑)...................................................................................................... 
๒)...................................................................................................... 

 
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

      (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอใบอนุญาต 
   (................................................) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สม.๒ 
 

 

ใบอนุญาต 
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลขที่..................../..................... 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน อนุญาตให ้ ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบคุคล  
ช่ือ .......................................................................................อายุ...............ปี  สัญชาติ ............................. 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่................................... หมู่ที่...................... ตรอก/ซอย.......................................... 
ถนน.................................. ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด..................................... โทรศัพท์........................... โทรสาร............................... 

๑. ดําเนินกจิการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 
๒. ใบอนุญาตให้ใช้เฉพาะผูร้ับใบอนุญาต เพื่อดําเนินกจิกรรมภายในเขตพ้ืนทีข่ององค์การบรหิารส่วน

ตําบลพิมลราช 
๓. ค่าธรรมเนียม…..............…………บาท/ป ีใบเสรจ็รับเงิน เล่มที…่…...……..เลขที…่...............…….

วันที่…………เดือน……….....................…….พ.ศ……………. 
๔. ผู้ที่ได้รบัอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนตําบลพิลราช เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกลู
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้งข้อบัญญัติและคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 

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

ใบอนุญาตฉบบัน้ีใช้ได้ จนถึงวันที่................. เดือน .............................. พ.ศ.................... 
ออกให ้ณ วันที่................... เดือน.................................. พ.ศ....................... 
 
 

         (.................................................) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพมิลราช 

     เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 



สม.๓ 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 

เขียนที.่....................................................... 
วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ............. 

 
ข้าพเจ้า............................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ....................... 

อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที.่............ตรอก/ซอย................................. ถนน..........................................  
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์...........................โทรสาร..................................... 

มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต............................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
พรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

� สําเนาบัตรประจําตัว ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อื่นๆ 
ระบุ....................................................) ที่รับรองถูกต้อง 

� สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
� หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
� เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ 

๑)...................................................................................................... 
๒)...................................................................................................... 

 
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                                         (................................................) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สม.๔ 
แบบคําขอใบอนุญาตต่างๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 
 

เขียนที.่....................................................... 
วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ............. 

 
ข้าพเจ้า............................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ....................... 

อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย........................... ถนน..................................................  
ตําบล/แขวง ............... . . . ..............อําเภอ/เขต ................................จังห วัด ................... . . . . . . ..............
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................โทรสาร............................................... 
มีความประสงค์ ............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

� สําเนาบัตรประจําตัว ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อื่นๆ 
ระบุ....................................................) ที่รับรองถูกต้อง 

� สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
� หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
� เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ 

๑)...................................................................................................... 
๒)...................................................................................................... 

 
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

      (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอใบอนุญาต 
   (................................................) 

 
 
 
 


