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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุเตย 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุเตย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลพุเตย   

โดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพุเตยและนายอําเภอวิเชียรบุรี  จึงตราขอบัญญัติ 

ขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุเตย  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุเตย  ตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลพุเตย  แลวสามสิบวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคบั  ขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัสดุ  

ถุงพลาสติกภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพุเตย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุเตย 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพุเตย   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลพุเตยอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลพุเตยอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพุเตยหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลพุเตยมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพุเตย  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 
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ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพุเตยหรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลพุเตยมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลพุเตยตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุเตย  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติดังตอไปนี้ 

  (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ี 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลพุเตยจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน 

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลพุเตยจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  /  ขาราชการ  /  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพุเตยกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
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    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน 

กล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (  เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรู

วาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “  รถดูดส่ิงปฏิกูล  ”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนหรือตามที่องคการบริหารสวนตําบลพุเตยกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๑.๔) หลังจากไดจัดเก็บส่ิงปฏิกูลแลว  ตองราดคอนกรีตรอบ ๆ  ฝาปดทอ 

ใหเรียบรอย 

   (๑.๕) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๖) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (  เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๗) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ

กําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 



หนา   ๒๕๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๑๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๑.๘) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๙) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๒.๑) ตองมีตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  (รถเก็บขยะ)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  

ดังนี้ 

    (๒.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

    (๒.๑.๒) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองไดรับการออกแบบ  ประกอบ  และ

สรางใหมีลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของสามารถปองกันการปลิว   

ตกหลนของมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บ  และขนยายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด 

    (๒.๑.๓)  ตองจัดใหมีขอความที่ตัวพาหนะเก็บขนมูลฝอยใหรูวาเปน

พาหนะเก็บขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บขยะ”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ   

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพุเตยกําหนด 

   (๒.๒) ผูขอรับใบอนุญาตตองจัดใหมี  พนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอย  

ตลอดจนวัสดุอุปกรณประกอบสําหรับการเก็บมูลฝอยอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

เก็บขนมูลฝอยประจําวัน 

   (๒.๓) ผูขอรับใบอนุญาตตองจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย  สําหรับผูสัญจร 

ทางเทาริมถนน  และภาชนะรองรับมูลฝอยในเขตพ้ืนที่บริเวณตามรูปแบบ  ชนิดและตําแหนงที่องคการ

บริหารสวนตําบลพุเตยกําหนด 

   (๒.๔) ผูขอรับใบอนุญาตจะตองทําการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแลวนั้น  ไปกําจัด

ยังสถานที่กําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพุเตยกําหนดเทานั้น 

   (๒.๕) ผูขอรับใบอนุญาตตองจัดใหมีสถานท่ีทํางานถาวรภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลพุเตยที่เหมาะสม  ซึ่งสามารถติดตอไดตลอดจนเวลาทํางานปกติ  และจะตองเปด 

ใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการ  หรือรองเรียนไดในระหวางเวลาทํางานไดโดยสะดวก 



หนา   ๒๕๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๑๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๒.๖) ผูขอรับใบอนุญาตตองจัดใหมีลานจอดรถหรืออาคารจอดรถสําหรับรถ 

ที่เก็บมูลฝอยใชในการปฏิบัติงาน  และตองดูแลรักษาใหสถานที่ดังกลาวอยูในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ

ตลอดเวลา 

   (๒.๗) ผูขอรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดอยางนอยวันละ   

๑  ครั้ง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

ที่ถูกหลักสุขลักษณะกอนปลอยทิ้ง 

   (๒.๘) ในระหวางการปฏิบัติงาน  พนักงานทุกคนของผูขอรับใบอนุญาตจะตอง

สวมใสชุดเครื่องแบบที่มีชื่อ  นามสกุล  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลพุเตยกําหนดกอน 

เริ่มดําเนินการ 

   (๒.๙) ขณะปฏิบัติงาน  ผูขอรับใบอนุญาตตองควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการ

เก็บขนมูลฝอยในลักษณะท่ีไมปลอดภัยตอการทํางานหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือทําใหเกิดการละเมิด 

ตอผูอื่น 

   (๒.๑๐) ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เชน  งานประจําทองถิ่น  งานนักขัตฤกษ 

ตาง ๆ  ตลอดจนงานเทศกาลตาง ๆ  ซึ่งจัดโดย  องคการบริหารสวนตําบลพุเตย  หรือหนวยงานราชการ  

อื่นรองขอ  องคการบริหารสวนตําบลพุเตย  จะแจงใหทราบลวงหนา  เพ่ือใหบริการจัดเก็บ  ขน  มูลฝอย

ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เมื่องานเสร็จส้ินแลวโดยผูขอรับใบอนุญาตไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 

   (๒.๑๑) ผูขอรับใบอนุญาตตองจัดการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอย 

ปละ  ๑  ครั้ง  เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

   (๒.๑๒) ผูขอรับใบอนุญาตจะเก็บคาบริการเปนพิเศษเพ่ิมจากที่องคการบริหาร

สวนตําบลพุเตยกําหนดไวไมได 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 



หนา   ๒๕๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๑๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพุเตยเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลพุเตย  



หนา   ๒๕๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๑๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการหรือพาหนะตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็น  สมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ



หนา   ๒๕๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๑๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพุเตย  หรือเขตพ้ืนที่การใหบรกิารของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวธิกีารทีเ่จาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุขประกาศกาํหนด 

ขอ ๒๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลพุเตยในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพุเตยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

โยธิน  ภัทรปตติานนท 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพุเตย 



 

บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลพุเตย 

เร่ือง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ลาํดบัท่ี 

 

ประเภท 

อตัรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

 อตัราค่าเกบ็และขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

๑. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกลูคร้ังหน่ึง ๆ 

(๑.๑)  ลูกบาศกเ์มตรแรก  และ  ลูกบาศกเ์มตรต่อ ๆไป           ลูกบาศกเ์มตรละ   

(๑.๒)  เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตร 

  (เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตร  ใหคิ้ดเท่ากบั  ๑  ลูกบาศกเ์มตร) 

 

๒๕๐ 

๑๕๐ 

๒. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไป   

(๒.๑)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไป  ประจาํเดือนรายเดือน 

– มีปริมาณวนัหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร                                                เดือนละ 

– มีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ 

๒๐  ลิตร  หรือเศษของแต่ละ  ๒๐  ลิตร                                        เดือนละ 

– มีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศกเ์มตร    เดือนละ 

– มีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ   

ลูกบาศกเ์มตร  หรือเศษของลูกบาศกเ์มตร                                     เดือนละ 

 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 (๒.๒)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไป  เป็นคร้ังคราว 

– คร้ังหน่ึง ๆไม่เกิน  ๑  ลูกบาศกเ์มตร                                               คร้ังละ 

– คร้ังหน่ึง ๆ  เกิน  ๑  ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ   

ลูกบาศกเ์มตรหรือเศษของลูกบาศกเ์มตร                          ลูกบาศกเ์มตรละ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

๓ 

อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   

ใบอนุญาตดาํเนินกิจการ  โดยทาํเป็นธุรกิจหรือไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ย

การคิดค่าบริการ 

(๓.๑)  รับทาํการเก็บและขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยทัว่ไป                     ฉบบัละ 

(๓.๒)  รับทาํการกาํจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยทัว่ไป                              ฉบบัละ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 



แบบ  ปม.๑ 
คําขอรับใบอนุญาตรับทาํการเกบ็และขน  หรือกาํจัด  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

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

      วนัท่ี..............เดือน.................................พ..ศ.............. 

เรียน  เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 ขา้พเจา้  (บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล)  ช่ือ-สกุล..............................................................อาย.ุ.........ปี 
อยูบ่า้น  สาํนกังาน  เลขท่ี.............หมู่ท่ี........ถนน........................................ตาํบล......................................... 
อาํเภอ...............................................จงัหวดั...............................................โทรศพัท.์................................... 
ขอยื่นคาํขอรับใบอนุญาตรับทาํการ  เก็บและขน  หรือกาํจดั  ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย  โดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดย 
ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ  ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีขอรับอนุญาตทาํการ...................................................................................... 
ลกัษณะหรือวธีิการดาํเนินการ...................................................................................................................... 
 ๒.  พร้อมคาํขอน้ีไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง  ๆ  มาดว้ยแลว้  คือ 
  ๒.๑  สาํเนาทะเบียนบา้น                       จาํนวน  ๑  ฉบบั 
  ๒.๒  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้ระกอบการ                   จาํนวน  ๑  ฉบบั 
  ๒.๓  สาํเนาหนงัสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณีผูข้อเป็นนิติบุคคล  จาํนวน  ๑  ฉบบั 
  ๒.๔  สาํเนาใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก         จาํนวน  ๑  ฉบบั 
  ๒.๕  หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบ 
    และผูรั้บมอบ                           จาํนวน  ๑  ชุด 
 ๓.  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่มีคุณสมบติัพร้อมตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินกาํหนดและขอ้ความในแบบคาํ

ขอน้ีเป็นความจริง  และขา้พเจา้พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามขอ้บญัญติัวา่ดว้ยการจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย 
คาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข  คาํสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ 
และเง่ือนไข  หลกัเกณฑข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตยทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต 
 

      (ลงช่ือ) 

       (............................................................) 

         ผูย้ืน่คาํขอรับใบอนุญาต 

 

 



 

แบบ  ปม.๒ 

ใบอนุญาตให้รับทาํการเกบ็และขน  ส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอย 

 

เล่มท่ี.............เลขท่ี............/.............     เขียนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตย 

  อนุญาตให ้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ............................................................................. 

อาย.ุ.......ปี  สัญชาติ.............อยูบ่า้น/สาํนกังาน  เลขท่ี............หมู่ท่ี.............ถนน............................................. 

ตาํบล.........................................อาํเภอ...............................................จงัหวดั................................................. 

โทรศพัท.์.................................................................. 

  ๑.  รับทาํการเก็บ  และขนส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย  โดยทาํเป็นธุรกิจ  หรือไดรั้บประโยชน์

ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการบริเวณในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตย 

  ๒.  ค่าธรรมเนียม......................บาท/ปี  ใบเสร็จรับเงิน  เล่มท่ี....................เลขท่ี................. 

วนัท่ี...............เดือน...................................พ.ศ.  ..................... 

  ๓.  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

   ๓.๑  ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตย  เร่ือง  การจดัการ

ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข  และคาํสั่งของเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน  รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบ  คาํสั่งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตยทุกประการ 

   ๓.๒  จะเรียกเก็บค่าบริการไดไ้ม่เกินอตัราท่ีกาํหนดแนบทา้ยขอ้บญัญติัฯ 

   ๓.๓  ........................................................................................................................ 

  ๔.  ใบอนุญาตฉบบัน้ีมีกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัออกใบอนุญาต 

 

    ออกให ้ ณ  วนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ..................... 

 

      (ลงช่ือ) 

       (............................................................) 

        เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

 



รายการต่ออายุใบอนุญาตให้รับทาํการเกบ็และขนส่ิงปฏิกูล 

 

ว/ด/ป 

ท่ีอนุญาต 

ว/ด/ป 

ท่ีส้ินอาย ุ

จาํนวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คําเตือน  ๑.  ตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  สาํนกัทาํการของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 

  ๒.  ตอ้งยืน่คาํขอต่อใบอนุญาตพร้อมชาํระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

  ๓.  หากไม่ขอต่อใบอนุญาต  พร้อมชาํระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้  ๒   

         ตอ้งเสียค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ  ๒๐  ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 

  ๔.  การขอต่อใบอนุญาตใหน้าํใบอนุญาตฉบบัน้ีไปดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  ปม.๓ 

ใบอนุญาตให้รับทาํการกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เล่มท่ี.............เลขท่ี............/.............               เขียนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตย 

  อนุญาตให ้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ............................................................................. 

อาย.ุ.......ปี  สัญชาติ.............อยูบ่า้น/สาํนกังาน  เลขท่ี............หมู่ท่ี.............ถนน............................................. 

ตาํบล.........................................อาํเภอ...............................................จงัหวดั................................................. 

โทรศพัท.์.................................................................. 

  ๑.  รับทาํการกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือ  มูลฝอย  โดยทาํเป็นธุรกิจ  หรือไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 

ดว้ยการคิดค่าบริการบริเวณในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตย 

  ๒.  ค่าธรรมเนียม......................บาท/ปี  ใบเสร็จรับเงิน  เล่มท่ี....................เลขท่ี.................. 

วนัท่ี...............เดือน...................................พ.ศ...................... 

  ๓.  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

        ๓.๑  ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตย  เร่ือง  การจดัการ 

ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข  และคาํสั่งของเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน  รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบ  คาํสั่งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตยทุกประการ 

         ๓.๒  จะเรียกเก็บค่าบริการไดไ้ม่เกินอตัราท่ีกาํหนดแนบทา้ยขอ้บญัญติัฯ 

         ๓.๓  ............................................................................................................................... 

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

  ๔.  ใบอนุญาตฉบบัน้ีมีกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัออกใบอนุญาต 

 

    ออกให ้ ณ  วนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ..................... 

 

      (ลงช่ือ) 

       (............................................................) 

        เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 



รายการต่ออายุใบอนุญาตให้รับทาํการกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

ว/ด/ป 

ท่ีอนุญาต 

ว/ด/ป 

ท่ีส้ินอาย ุ

จาํนวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คําเตือน  ๑.  ตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  สาํนกัทาํการของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 

  ๒.  ตอ้งยืน่คาํขอต่อใบอนุญาตพร้อมชาํระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

  ๓.  หากไม่ขอต่อใบอนุญาต  พร้อมชาํระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้  ๒   

        ตอ้งเสียค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ  ๒๐  ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 

  ๔.  การขอต่อใบอนุญาตใหน้าํใบอนุญาตฉบบัน้ีไปดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ปม.๔ 

คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทาํการเกบ็และขน  หรือกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

      วนัท่ี..............เดือน.................................พ..ศ.............. 

เรียน  เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

  ตามท่ีอนุญาตให ้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ..................................................................... 

อาย.ุ.......ปี  สัญชาติ.............อยูบ่า้น/สาํนกังาน  เลขท่ี............หมู่ท่ี.............ถนน............................................. 

ตาํบล.........................................อาํเภอ...............................................จงัหวดั................................................. 

โทรศพัท.์.................................................................. 

  ๑.  ไดรั้บอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มท่ี...............เลขท่ี............./.................เม่ือวนัท่ี............... 

เดือน.......................................พ.ศ...................ค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท  ใบอนุญาตมีกาํหนดส้ิน 

อาย ุ วนัท่ี................เดือน.........................................พ.ศ................. 

  ๒.  พร้อมน้ีไดแ้นบใบอนุญาตและส่งเงินค่าธรรมเนียมจาํนวน......................บาท  มาดว้ยแลว้ 

  ๓.  ค่าธรรมเนียม.......................บาท/ปี  ใบเสร็จรับเงิน  เล่มท่ี....................เลขท่ี................. 

วนัท่ี...............เดือน...................................พ.ศ.  ..................... 

  ๔.  ขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตย  เร่ือง  การจดัการ

ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข  และคาํสั่งของเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน  รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบ  คาํสั่งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตยทุกประการ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

      (ลงช่ือ) 

       (............................................................) 

              ผูย้ืน่คาํขอต่ออายใุบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ปม.๕ 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้รับทาํการเกบ็และขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

      วนัท่ี..............เดือน.................................พ..ศ.............. 

เรียน  เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

  ตามท่ีอนุญาตให ้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ..................................................................... 

อาย.ุ.......ปี  สัญชาติ.............อยูบ่า้น/สาํนกังาน  เลขท่ี............หมู่ท่ี.............ถนน............................................. 

ตาํบล.........................................อาํเภอ...............................................จงัหวดั................................................. 

ไดรั้บอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มท่ี.............เลขท่ี............./..............เม่ือวนัท่ี.............เดือน..............................

พ.ศ................  ใบอนุญาตมีกาํหนดส้ินอาย ุ วนัท่ี................เดือน.........................................พ.ศ................. 

  ใบอนุญาตใหรั้บทาํการเก็บและขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย  ชาํรุด/สูญหาย/ 

ถูกทาํลาย  เม่ือวนัท่ี............เดือน...............................พ.ศ.  .....................พร้อมน้ีขอยืน่คาํขอรับใบแทน

ใบอนุญาตใหรั้บทาํการเก็บและขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  พร้อมคาํขอน้ี

ไดแ้นบเอกสารประกอบรับคาํขอใบแทนใบอนุญาต  มาดว้ยแลว้  ดงัน้ี 

  (  )  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  แนบสาํเนาบนัทึกการแจง้ความต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

แห่งทอ้งท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  จาํนวน  ๑  ฉบบั 

  (  )  กรณีใบอนุญาตถูกทาํลาย  หรือชาํรุดในสาระท่ีสาํคญั  แนบใบอนุญาตเดิมท่ีเหลืออยู ่ 

จาํนวน  ๑  ฉบบั 

  ขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตย  เร่ือง  การจดัการ 

ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข  และคาํสั่งของเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน  รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบ  คาํสั่งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตยทุกประการ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

      (ลงช่ือ) 

       (............................................................) 

            ผูย้ืน่คาํขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 



 

แบบ  ปม.๖ 

ใบแทนใบอนุญาตให้รับทาํการเกบ็และขน  หรือกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เล่มท่ี.............เลขท่ี............/.............     เขียนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตย 

  อนุญาตให ้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ............................................................................. 

อาย.ุ.......ปี  สัญชาติ.............อยูบ่า้น/สาํนกังาน  เลขท่ี............หมู่ท่ี.............ถนน............................................. 

ตาํบล.........................................อาํเภอ...............................................จงัหวดั................................................. 

โทรศพัท.์.................................................................. 

  ๑.  รับทาํการเก็บและขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือ  มูลฝอย  โดยทาํเป็นธุรกิจ  หรือไดรั้บ

ประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการบริเวณในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตย  แทนใบอนุญาต 

เล่มท่ี.............เลขท่ี............./..............เม่ือวนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................  ใบอนุญาตมี

กาํหนดส้ินอาย ุ วนัท่ี................เดือน.........................................พ.ศ................. 

  ๒.  ผูไ้ดรั้บใบแทนใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

   ๒.๑  ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตย  เร่ือง  การจดัการ 

ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข  และคาํสั่งของเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน  รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบ  คาํสั่งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพุเตยทุกประการ 

   ๒.๒  จะเรียกเก็บค่าบริการไดไ้ม่เกินอตัราท่ีกาํหนดแนบทา้ยขอ้บญัญติัฯ 

   ๒.๓.......................................................................................................................... 

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

  ๓.  ใบแทนใบอนุญาตฉบบัน้ีมีกาํหนดถึงตามท่ีออกใบอนุญาต 
 

    ออกให ้ ณ  วนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ..................... 

 

      (ลงช่ือ) 

       (............................................................) 

        เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 


	แนบท้าย
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