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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก  ว่าด้วยการกําจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย  เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอกและนายอําเภอท่าตะโก  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก  เรื่อง  การกําจัด
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  พนักงานส่วนตําบลของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก  ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีอํานาจตามข้อบัญญัตินี้   
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 
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“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  
ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เล้ียงสัตว์  หรือที่อ่ืน  อันมีลักษณะเช่นเดียวกัน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  และให้หมายความถึงส่ิงที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น 
ที่อยู่อาศัยชั่วคราวด้วย 

“ผู้ได้รับมอบหมาย”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก  
ให้ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 

“ผู้ได้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก  
ให้ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 

“ในเขตพื้นที่”  หมายความว่า  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 
“องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอกรักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 
อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ

หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือ

ในเวลาทาํการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ในการน้ีให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริง
หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(๓) แนะนําให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเป็น 
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(๕) เก็บหรือนําสินค้าหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุรําคาญ
หรืออันตรายต่อประชาชน  จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างใน 
การตรวจสอบตามความจําเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ซ่ึง
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  ๖  ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นหรือเจ้าพนกังานสาธารณสุข  หรือผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ต่อบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย  และให้บุคคลซ่ึงเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดําเนินกิจการใด ๆ  ตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้  ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้หรือประกาศหรือคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดไว้เก่ียวกับ
การดําเนินกิจการนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้ดําเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  
และถ้าผู้ดําเนินกิจการไม่แก้ไขหรือถ้าการดําเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการนั้น
ไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าผู้ดําเนินการได้กระทําการ 
ให้ถูกต้องแล้ว 

คําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้กําหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังไว้
ตามสมควรแตต่้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ต้องทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ดําเนินกิจการซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามคําส่ังทราบ  
ในกรณีที่ไม่พบผู้ดําเนินกิจการหรือผู้ดําเนินกิจการไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ังโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ 
ผู้ดําเนินกิจการ  และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคําส่ังแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นกรณีที่เห็นเป็นการสมควรอย่างยิ่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําส่ังโดยวาจาให้หยุดดําเนิน
กิจการทันทีก็ได้ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง  หรือมีการกระทําใด ๆ   
ที่ฝ่าฝืนต่อข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ 
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
เป็นส่วนรวมซ่ึงสมควรจะดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังให้
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ผู้กระทําการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ  เพื่อแก้ไขหรือ
ระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร  แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
และผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเพื่อประโยชน์
ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซ่ึง
ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาด้วย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินกิจการรับทํา  การเก็บขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
 

ข้อ ๑๑ ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
นอกจากในที่ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลได้กําหนดและอนุญาตไว้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๑๒ ในการทิ้งส่ิงปฏิกูล  ห้ามผู้ใดนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในที่ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบล  
กําหนดไว้  เว้นแต่จะได้จัดการนําส่ิงปฏิกูลนั้นใส่ภาชนะหรือส่ิงอ่ืนใดที่ใช้เก็บส่ิงปฏิกูลไว้ได้อย่างมิดชิด
โดยไม่ให้ส่ิงปฏิกูลและกลิ่นรั่วซึมสู่ภายนอกเสียก่อน 

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ ๑๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารและสถานที่  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ในอาคารหรือสถานที่ของตน  ให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   
ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยต้องไม่รั่วซึมและมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้  ตลอดจน 

ต้องถูกสุขลักษณะตามแบบซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
ข้อ ๑๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารและสถานที่  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่ของตน

ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  เม่ือเกิดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  จะต้องรีบกําจัดให้หมดไปโดยเร็วเพื่อไม่ให้
เกิดการสะสมของส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๖ เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการเองหรือได้มอบหมายหรือได้ออกใบอนุญาต
ให้บุคคลใดดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  บุคคลผู้เป็นเจ้าของอาคารในเขตที่มี 
การดําเนินการดังกล่าว  มีหน้าที่ต้องเสียค่าบริการในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในอัตราที่
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ตามท้ายข้อบัญญัตินี้   

การกําหนดเขตพื้นที่ที่ มีการดําเนินการและอัตราค่าธรรมเนียม  ตามความในวรรคหนึ่ง 
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําเป็นประกาศให้ประชาชนทราบ 



 หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๑๗ ค่าบริการในการดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ชําระ  ดังนี้ 
(๑) กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินการเอง  หรือมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน  

ให้ชําระให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 
(๒) กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลออกใบอนุญาตให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ดําเนินการ  ให้ชําระให้แก่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาต 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศให้ประชาชนทราบ 
ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใน 

เขตองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินการด้วยตนเอง  
หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทน 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะคิดค่าบริการในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ได้ไม่เกินอัตราที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับใบอนุญาต  ต้องปฏิบัติตามคําส่ังหรือข้อแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นโดยเคร่งครัด  
ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาต  ข้อบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับใบอนุญาตในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล   
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บ  ขน  
และกําจัดส่ิงปฏิกูล  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ  และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บ  ขน   
และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

(๒) ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้รถที่ใช้ในการเก็บ  และขนส่ิงปฏิกูล   
ซ่ึงต้องมีลักษณะดังนี้ 

 (๒.๑) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลนั้น  ต้องปกปิดมิดชิด  ไม่รั่วซึม  สามารถป้องกันกล่ิน
และสัตว์พาหะนําโรคได้ 

 (๒.๒) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  ควรอยู่ในสภาพดี  ไม่รั่วซึม 
 (๒.๓) มีข้อความด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนติดที่ตัวรถ  ตามผนวก  ก  

ท้ายข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๓) ต้องมีการทําความสะอาดรถที่ใช้เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง  และน้ําเสีย 
ที่เกิดจากการทําความสะอาดต้องได้รับการบําบัด  หรือจัดการด้วยประการอ่ืนก่อนปล่อยทิ้ง  โดยประการ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางส่ิงแวดล้อมและเกิดความเดือดร้อนกับผู้อ่ืน 

(๔) พนักงานผู้ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  ต้องสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางและรองเท้ายาง
หรืออุปกรณ์อ่ืนที่สามารถป้องกันการสัมผัสกับส่ิงปฏิกูลได้  โดยถูกต้องตามหลักสุขลักษณะทุกครั้งที่ 
ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

(๕) ในการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ต้องมีการดําเนินการที่ถูกสุขลักษณะ  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม  
และแหล่งกําจัดนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับใบอนุญาตในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บ  ขน  
และกําจัดมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ  และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บ  ขน 
และกําจัดมูลฝอย 

(๒) รถขนถ่ายมูลฝอย  ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๒.๑) ส่วนของรถที่ใช้สําหรับใส่มูลฝอยนั้น  ต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกันการปลิว  

การตกหล่น  และการรั่วซึมของมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนย้าย  อีกทั้งป้องกันกล่ินและ 
สัตว์พาหะนําโรคได้ 

 (๒.๒) มีข้อความด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนติดที่ตัวรถ  ตามผนวก  ข  
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

(๓) พนักงานผู้ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  ต้องสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้ายาง
หรืออุปกรณ์อ่ืนที่สามารถป้องกันการสัมผัสกับมูลฝอยได้โดยถูกต้องตามหลักสุขลักษณะทุกครั้งที่ 
ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย 

(๔) ต้องมีการทําความสะอาดรถที่ใช้ขนถ่ายมูลฝอย  อย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง  และน้ําเสีย 
ที่เกิดจากการทําความสะอาดต้องได้รับการบําบัดหรือจัดการด้วยประการอ่ืนก่อนปล่อยทิ้งโดยประการ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อ่ืน 

(๕) ในการกําจัดมูลฝอยต้องมีการดําเนินการที่ถูกหลักสุขลักษณะ  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
ทางส่ิงแวดล้อม  และแหล่งกําจัดนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 

(๖) ให้ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  ที่อยู่ในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล  โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับใบอนุญาต  โดยไม่คิดค่าบริการ
เพิ่มขึ้นสําหรับในส่วนนี้ 



 หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับในการดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  อันเกิดจากการจัดงาน
มหรสพหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ   ของหน่วยงานของรัฐซ่ึงจัดให้มีขึ้นภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลด้วย 

ในการดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยที่กระทําโดยองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

หมวด  ๓ 
ใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   
ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สม.๑  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๔ ใบอนุญาตให้ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  ตามแบบ  สม.๑  ท้ายข้อบัญญัตินี้   
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตตามแบบ  สม.๒  ท้ายข้อบัญญัตินี้  ไว้โดยเปิดเผย  

และเห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบกิจการของตน 
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  หรือชํารุด  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  ยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตตามแบบ  สม.๓  ท้ายข้อบัญญัตินี้  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ทราบ
ถึงการสูญหายหรือชํารุดนั้น 

ข้อ ๒๗ การยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาต  คําขอต่อใบอนุญาต  หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  ผู้ยื่นต้องยื่นคําร้องหรือคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมด้วยหลักฐานเพื่อประกอบ 
การพิจารณาดังตอ่ไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง  จํานวน  ๑  ชุด  (กรณีบุคคลธรรมดา) 
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง  จํานวน  ๑  ชุด  (กรณีบุคคลธรรมดา) 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 

นิติบุคคล  พร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง  (กรณีนติิบุคคล) 
(๔) หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจให้ยื่นคําร้องหรือคําขอแทน) 
กรณียื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้แนบหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหายหรือใบอนุญาตเดิม

กรณีชํารุด  พร้อมกับหลักฐานตามความในวรรคหนึ่งด้วย 



 หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไข  ข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้หรือตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินการที่ได้รับใบอนุญาตนั้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ 
ส่ังพักใช้ใบอนุญาตของผู้นั้นไว้ได้จนกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะปฏิบัติตามหรือทําการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไข  ข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  หรือตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน 

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไข  
ข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ในเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินการที่ได้รับใบอนุญาตนั้น  และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๐ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ข้อ ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามบทกําหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พีระจิต  จันทรวรชาต 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 



 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 
 เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
ค่าธรรมเนียม  

บาท 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๑) ค่าเก็บและขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูลครัง้หน่ึง ๆ  
     - เศษของลูกบาศกเ์มตรแรก และลูกบาศก์เมตร ต่อ ๆ ไป ลูกบาศกเ์มตรละ 
     - เศษไม่เกินครึง่ลกูบาศกเ์มตร 
     - เศษเกินครึ่งลกูบาศกเ์มตรให้คิดเท่ากับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร 
(๒) ค่าเกบ็และขนมลูฝอยประจํารายเดือน ทีม่ีปริมาณมลูฝอยวันหน่ึงไม่เกิน  ๕๐๐ ลิตร 
     - วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐ ลิตร  เดือนละ  
     - วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ  ๒๐ ลิตร 
เดือนละ 
(๓) ค่าเก็บและขนมลูฝอยประจํารายเดือน ทีม่ีปริมาณมลูฝอยวันหน่ึงเกิน  ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป 
     - วันหน่ึงไม่เกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร   เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศกเ์มตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตร  หรือเศษของ           
ลูกบาศกเ์มตร เดือนละ 
(๔) ค่าเก็บและขนมลูฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหน่ึง ๆ  
     -  ไม่เกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร   ครั้งละ 
     -  เกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์
เมตร ลูกบาศกเ์มตรละ 

 
 

๒๕๐ 
๑๐๐ 
๒๕๐ 

 
๒๐ 

 
๒๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๕๐ 

 
๑๕๐ 

 

๒. 

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
(๑) รับทําการเกบ็  ขน สิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบ  
แทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
(๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกจิหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน   
ด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 

 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~	๒	~	
 

 

แบบ สม.๑ 
เลขท่ีรับ……………..…                                   

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

        เขียนที่ …………………………………………… 

       วันที่ ………. เดือน…………..………..พ.ศ……..…… 

เรียน เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 ข้าพเจ้า………………………………………………อายุ…………ปี สญัชาติ...………โดย............ ..........................
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม.........................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ……..………หมู่ที.่..………..ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................................
แขวง/ตําบล…………..……………..……….เขต/อําเภอ………….……..………..…จังหวัด..…………...............……..…………
โทรศัพท์ ……………………………………ผู้ขออนุญาต 

ขอย่ืนเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  เพื่อขอรบัใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ประกอบกจิการรับทําการ
เก็บ ขน และกําจัดสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยทําเป็นธุรกจิ  ประเภท 

  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจํากัด ที…่…………………………………………………………..……………. 
 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกลู  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที…่…………………………………………..………. 
 เก็บขนมลูฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที…่……………………………………………………………….…..…… 
 เก็บขนและกําจัดมลูฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที…่…………………………………………..……….... 

พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วย  ดังน้ี 
         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรบัใบอนุญาต 
         สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ   
      สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
          (๑).................................................................................................................................... 
          (๒).................................................................................................................................... 
          (๓).................................................................................................................................... 

         หลักฐานประกอบอ่ืน                                                                              
                  (๑)....................................................................................................................................... 

             (๒)......................................................................................................................................  
             (๓).................................................................................................................................... 

ข้าพเจา้ขอรบัรองว่า ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจรงิทุกประการ 
 

              (ลงช่ือ)………………………………..…………………………… 
              (………………….……….………………………………) 
             ผู้ขออนุญาต 



~	๓	~	
 

 

 (ด้านหลัง) 
ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตามลาํดับ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

(ลงช่ือ)………………………………………..………………. 
         (…………………………………..…..……………..) 

      ตําแหน่ง..................................................... 

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

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

(ลงช่ือ)…………………………………...………………… 
         (……………………………………………………) 

      ตําแหน่ง..................................................... 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 

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

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

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

 (ลงช่ือ)…………………..……………..……………………. 
        (……………….……………………………………) 
      ตําแหน่ง ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลพนมรอก 

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ลงช่ือ)………………………...……………………….… เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
         (……….……………..………….………………..) 
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 

 
 

หมายเหตุ  ได้ออกใบอนุญาต  เล่มที…่…..…เลขที…่…..…… ลงวันที…่…………เดือน……………..…………
พ.ศ……………แล้ว 

 



~	๔	~	
 

 

             แบบ สม.๒ 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มท่ี………...เลขท่ี…...…./…………….. 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินอนุญาตให…้…………………………………………………….อายุ.............ปี สัญชาติ……..….….
อยู่บ้านเลขที…่…..……หมู่ที…่…….….ตรอก/ซอย..........................ถนน...................แขวง/ตําบล………………..……..…
เขต/อําเภอ…………………….……….....จงัหวัด…………………..……..….โทรศัพท…์…………………………….… 
 (๑) ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยทาํเป็นธุรกจิ ประเภท.............. 
.....................................................................ต้ังอยู่บ้านเลขที…่….……หมูท่ี…่.……ตรอก/ซอย....................................  
ถนน........................ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต.....................………จังหวัด…………………….......….
โทรศัพท…์…………………………….โทรสาร...........................  

ทั้งน้ี  ได้เสียค่าธรรมเนียมปีละ……………….……....….. บาท (……………..……………….………………….……....…) 
ตามใบเสรจ็รบัเงิน  เล่มที…่………..เลขที…่…..…….ลงวันที…่…………เดือน……..……..………………………พ.ศ................ 
 (๒) ผู้ได้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบญัญัติองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลพนมรอก เรือ่ง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 (๓) ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอกีด้วย  คือ 
  (๓.๑)………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
  (๓.๒)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (๓.๓)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่……………เดือน…………….……………..พ.ศ……..………. 
    ออกให้  ณ  วันที่…………..เดือน……………….……………พ.ศ………………. 

(ลงช่ือ)………………...……………….………….……เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
              (……………..…………………………..…..………) 
      ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 
 
คําเตือน  (๑) ผู้รบัใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปดิเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกจิการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกจิการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัไม่เกิน  ๕๐๐.- บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตกอ่นใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 



~	๕	~	
 

 

 
                                                (ด้านหลงั) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

   วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

     วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน         (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน      เล่มที ่        เลขที ่    วัน/เดือน/ป ี
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แบบ สม.๓ 

เลขท่ีรับ…………………                                                  
                           

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เขียนที…่………………………………………………. 

วันที่……..…….เดือน……….…….…………….พ.ศ……….……… 
เรียน   เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

ข้าพเจ้า………..………………….………..…..อายุ……………ปี สัญชาติ…..……….โดย.........................................
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม................................................................อยู่บ้านเลขที…่..……...หมู่ที่
.............ตรอก/ซอย……………………..……ถนน…………..…………..……..แขวง/ตําบล......………………..………….………
เขต/อําเภอ………………..…….จังหวัด…………………………………โทรศัพท…์………………….…………ผู้ขออนุญาต 

ขอย่ืนเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตดําเนินกิจการ รับทําการเก็บ     
ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจประเภท..............................................................................
ต้ังอยู่บ้านเลขที่….……….…...หมู่ที่.....................................................................................ตรอก/ซอย….………..…
ถนน……………….……………..…….…แขวง/ตําบล………………….….…เขต/อํา เภอ…………………………..……..….....
จังหวัด………….………………………………โทรศัพท์…………………………….…….….โทรสาร............................................ 

เน่ืองจากใบอนุญาตฉบับเดิม เล่มที…่…..…เลขที…่….…..ลงวันที่…….…เดือน………………..…พ.ศ…......…… 
เกิดการสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดใน สาระสําคัญ………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขที่ได้วางไว้ทุกประการ  พร้อมน้ีได้แนบ
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอกกําหนดมาด้วย 
 
          ลงช่ือ…………………………………………………… 
             (…………….……………………………………) 
         ผู้ขออนุญาต 



~	๗	~	
 

 

 
ผนวก ก 

กรณีผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 

รถเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
ปริมาตร  บรรจุ.....................................ลูกบาศก์เมตร 

(ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์) 
ผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 

 
กรณีผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 

รถเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
ปริมาตร  บรรจุ......................................ลูกบาศก์เมตร 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 

ใบอนุญาตเลขท่ี................/............................ 
(ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์) 
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ผนวก ข 
 

กรณีผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

 
รถเก็บขนมูลฝอย 

(ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์) 
ผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 

 

กรณีผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก 

ใบอนุญาตเลขท่ี........../................. 
(ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


