
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

เร่ือง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  
๒๕๖๔ 

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

  อาศัยความนัยมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เพชรพัฒนา  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ส่ี  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓   
และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ได้ลงนามเห็นชอบตามหนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์  ท่ี ชย ๐๐๒๓.๑๘/๓๑๗๔  
ลงวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ีได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน   
 

  ท้ังนี้  หากผู้ใดมีความประสงค์ขอรับสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา  หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  โทร.  
๐ ๔๔๘๕ ๙๒๑๑  หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี  www.phetpattana.go.th  
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
     (ลงช่ือ)  
        (นายอำนาจ  พงษ์ด้วง) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

------------------------------------ 
 

หลักการ 
 ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาว่าด้วย  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและ 
มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพื่อใช้บังคับในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

เหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  
๕๘   มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖  ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ในการเก็บ  ขนและกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ประกอบกับมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงใหต้ราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนานี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

------------------------------------ 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ว่าด้วยการจัดการส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  
๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และ
นายอำเภอบำเหน็จณรงค์  จึงขอตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัติตำบลนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  การ
จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา   นับแต่วันถัดจาก 
วันท่ีได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและ
มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ต้ังแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคำส่ังท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้ติดประกาศไว้หน้าท่ี
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และท่ีทำการกำนันในเขตพื้นท่ีแล้วอย่างน้อยเจ็ดวัน  ยกเว้น
ระเบียบ  ประกาศ  หรือคำส่ังท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัตินี้  
ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาและติดประกาศให้ประชาชนทราบ
ตามความดังกล่าวมาแล้วจึงจะมีผลบังคับใช้ 
 ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเป็นส่ิง
โสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์ซากสัตว์  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว์
หรือท่ีอื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ  มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “มูลฝอยอันตราย”  หมายความว่า  มูลฝอยท่ีมีองค์ประกอบท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีอาจ
ทำให้เกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณความเข้มข้น  คุณภาพทางกายภาพเคมีและชีวภาพ  เช่น  ประเภท
ติดไฟง่าย  สารกัดกร่อน  สารประเภททำให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิดสารท่ีสามารถถูก   
ชะล้างได้กากกัมมันตรังสี  และประเภทท่ีทำให้เกิดโรค 
  “มูลฝอยติดเช้ือ”  หมายความว่า  มูลฝอยท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล
การตรวจชันสูตรศพ  การใช้สัตว์ทดลอง 
 



 

 
-๒- 

 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สำนักงาน  หรือส่ิงท่ี
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  "ราชการส่วนท้องถิ่น"  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 ข้อ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนาเป็นอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 
 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาอาจร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาหรืออาจอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
 บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน  แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขนหรือกำจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ  ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ  ขนหรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย  หรือเขตพื้นท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนหรือเขต
พื้นท่ีการอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการ  โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น 
 ข้อ  ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ  ขนหรือกำจัด 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  หรือเขตพื้นท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชรพัฒนา  มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเพชรพัฒนา  ตามอัตราท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ท้ังนี้การจะกำหนดค่าธรรมเนียมการกำจัดส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 ข้อ  ๘  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขนและกำจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย  ในกรณีท่ียังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ท้ิง  หรือทำให้มีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ำ  คลอง  คู  สระน้ำ  บ่อน้ำ  เว้นแต่ในท่ีซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล  
โคกเพชรพัฒนาจัดต้ังไว้ให้โดยเฉพาะ 
 
 



 

 
-๓- 

 
  (๒)  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทำการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขนหรือ
สถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เว้นแต่การกระทำของพนักงาน  หรือ
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
  (๓)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ต้องจัดให้มีการรองรับส่ิงปฏิกูลและ
มูลฝอยในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  ตามแบบท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
  (๔)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานท่ี
นั้นไม่ให้มีการถ่ายเท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดต่อสุขลักษณะ 
  (๕)  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทำการกำจัดส่ิงปฏิกูลและ 
มูลฝอยอันอาจทำให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ  เช่น  ควัน  กล่ิน  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้จัดทำโดยวิธีการ
ท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๖)  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใดควรทำการเก็บขนส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทำการกำจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไป
ยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณนั้น ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  หรือ
เมื่อได้ทำการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  นับแต่วันประกาศแล้วเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารสถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าท่ีของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียว
เท่านั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร สถานท่ีบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของ  หรือครอบครองอยู่ 
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีได้กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติตำบลนี้ 
  (๗)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ซึ่งนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยตาม  ข้อ  ๘  (๔)  ต้องกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผาฝังหรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไม่ขัดต่อสุขลักษณะกิจการรับทำการเก็บ  ขน  
หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ผู้ได้รับมอบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  
ขน  และกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  กำหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ  ๑๐  ผู้ใดประสงค์ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขนหรือกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  ต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  กำหนด  ดังนี้ 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำของผู้รับใบอนุญาตขนาด  ๑  นิ้ว  
๒  รูป 
  (๒)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  (๓)  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  (๔)  หนังสือมอบอำนาจ/ใบทะเบียนพาณิชย์  (ถ้ามี/กรณีมอบอำนาจ) 
  (๕)  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (ถ้ามี) 
  (๖)  อื่น ๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนากำหนด 



 

 
-๔- 

 
 ข้อ  ๑๑  ผู้ขอรับใบอนุญาต  ข้อ  ๙  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 
       (๑.๑)  รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
       (๑.๒)  รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  ต้องมีลักษณะดังนี้ 
       (๑ .๒ .๑)  ส่วนของรถท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลมูลฝอยต้องปกปิดมิดชิด  สามารถ
ป้องกันกล่ินและสัตว์  แมลงนำโรค  และมีฝาปิดอยู่ด้านบน 
       (๑.๒.๒)  ท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  ควรอยู่ในสภาพดี  ไม่รั่วซึม 
       (๑.๒.๓)  มีปัม๊ดูดส่ิงปฏิกูลท่ีมีการติดต้ังมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลด้วย 
       (๑.๒.๔)  มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ  เช่น  ถังตักน้ำ  ไม้กวาด  น้ำยาฆ่า
เช้ือโรคท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
       (๑.๒.๕)  รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  ต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถ  ดังนี้ 

 
 
 
   
 
 

(ด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีเห็นได้ชัดเจน) 
       (๑.๓)  มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง  สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
  (๒)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูล 
       (๒.๑)  ต้องมีสถานท่ีกำจัดส่ิงปฏิกูลเอง  ต้องมีระบบบำบัดท่ีถูกสุขาภิบาล  โดยแหล่งท่ี
กำจัดนั้นจะต้องไม่ก่อเหตุรำคาญ  และไม่เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมหรือเป็นพื้นท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ไว้ตามข้อ  ๖ 
       (๒.๒)  ต้องจัดให้มีเส้ือคลุมท่ีปิดปากและจมูก  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงครึ่งแข้ง 
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
       (๒.๓)  กรณีท่ีไม่มีระบบกำจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำส่ิงปฏิกูล
ไปกำจัด  ณ  แหล่งกำจัดท่ีถูกสุขลักษณะแห่งใด 
  (๓)  ผู้ขออนุญาตดำเนินการกิจการรับทำการเก็บ  ขนมูลฝอย 
       (๓.๑)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน  ต้องได้รับการออกแบบ  ประกอบ  และสร้างให้มี
ลักษณะถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  สามารถป้องกันการปลิว  ตกหล่น
ของมูลฝอย  และการรั่วไหลของน้ำเสียจากมูลฝอยในขณะทำการจัดเก็บ  และขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานท่ี
กำจัด 
       (๓ .๒)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน  ต้องมีข้อความด้านข้างและด้านหลังรถตามขนาด
รูปลักษณะและสีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาเห็นสมควร  ดังนี้ 
 
 

รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 
ปริมาตรบรรจุ ..................................................ลูกบาศก์เมตร 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
ใบอนุญาตเลขท่ี ..................../............................ 
ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 



 

 
-๕- 

 
 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
ใบอนุญาตเลขท่ี ..................../............................ 
ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

 

(๓ .๓)  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอยตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบสำหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยอย่างเพียงพอ  และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บมูลฝอย
ประจำวัน 

(๓.๔)  ผู้รับจ้างต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับผู้สัญจรทางเท้าริมถนนและ
ภาชนะรองรับมูลฝอยรวมในเขตพื้นท่ีให้บริการตามรูปแบบชนิด  และตำแหน่งท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เพชรพัฒนากำหนด 

 
(๓.๕)  ผู้รับจ้างจะต้องทำการเก็บขนมูลฝอยท่ีจัดเก็บแล้วนั้น  ไปกำจัดยังสถานท่ีกำจัด 

มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  หรือสถานท่ีอื่นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนากำหนดเท่านั้น 
       (๓.๖)  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสถานท่ีทำงานถาวรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เพชรพัฒนา  ซึ่งสามารถติดต่องานได้สะดวก  โดยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจำสำนักงาน  และโทรศัพท์
ติดต่อในจำนวนท่ีเหมาะสมตลอดเวลาทำงานปกติ  และสถานท่ีทำการจะต้องเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามา
ติดต่อขอรับบริการหรือร้องเรียนได้ในระหว่างเวลาทำงานได้โดยสะดวก 
       (๓.๗)  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีลานจอดรถ  หรืออาคารจอดรถสำหรับรถขนมูลฝอยทุกคันท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงานและต้องดูแลรักษาให้สถานท่ีดังกล่าวอยู่ในสภาพท่ีดี  และถูกสุขลักษณะตลอดเวลา 
       (๓ .๘)  ในระหว่างการปฏิบั ติงาน  พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างจะต้องสวมใส่ชุด
เครื่องแบบตามแบบท่ีทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนากำหนด  หรือตามท่ีผู้รับจ้างได้ตกลงไว้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาก่อนเริ่มดำเนินการ 
       (๓.๙)  ในการปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการเก็บมูลฝอยใน
ลักษณะท่ีไม่ปลอดภัยต่อการทำงานหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ  หรือทำให้เกิดการละเมิดต่อผู้อื่น 
       (๓.๑๐)  ในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เช่น  งานประจำท้องถิ่น  งานนักขัตฤกษ์  
ต่าง ๆ  ตลอดจนงานเทศกาลต่าง ๆ  ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จะแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบล่วงหน้า  เพื่อการให้บริการจัดเก็บขนมูลฝอยในบริเวณท่ีมีการจัดงานเป็นพิเศษในช่วงระหว่างงานและ
เมื่องานเสร็จส้ินแล้ว  โดยผู้รับจ้างไม่อาจคิดค่าบริการเพิ่ม 
       (๓.๑๑)  ผู้รับจ้างเก็บขนมูลฝอย  จะเก็บค่าบริการเป็นพิเศษจากท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเพชรพัฒนากำหนดไว้ไม่ได้ 
  (๔)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย 
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       (๔.๑)  ต้องมีสถานท่ีกำจัดมูลฝอยเอง  ต้องมีระบบบำบัดท่ีถูกสุขาภิบาล  โดยแหล่งท่ี
กำจัดนั้นจะต้องไม่ก่อเหตุรำคาญและไม่เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม  หรือเป็นพื้นท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ไว้  ตามข้อ  ๖ 
       (๔.๒)  ต้องมีผนังกั้นป้องกันความน่าเกลียด  ป้องกันสัตว์คุ้ยเขี่ยและการฟุ้งกระจาย 
       (๔.๓)  ต้องจัดให้มีเส้ือคลุมท่ีปิดปากและจมูก  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงครึ่งแข้ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 ข้อ  ๑๒  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอรับอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง  และความ
สมบูรณ์ของคำขอ  หากปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไข
ท่ีกำหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมด  และแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจำเป็นท่ีจะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต  
ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ  
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตแบบ  สม.๒  หรือมีหนังสือแจ้งคำส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคำส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกำหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๑๓  ผู้ได้รับอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัติ
ตำบลนี้  ภายในกำหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับใบอนุญาตและ
ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 ข้อ  ๑๔  ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการทุก
ราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการและความรับผิดชอบ
โดยการผิดสัญญา  โดยส่งสำเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกำหนดสามสิบวันก่อน
วันท่ีเริ่มให้บริการ  ท้ังนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราท่ีกำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการช้ันสูงท้าย
ข้อบัญญัติตำบลนี้ 
 ข้อ  ๑๕  เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด  จะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งพนักงาน
ท้องถิ่นภายในกำหนดสามสิบวัน  ก่อนวันท่ีได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
 ข้อ  ๑๖  ในการดำเนินการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 
        (๑.๑)  ขณะทำการดูดส่ิงปฏิกูล  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเส้ือคลุม  กางเกงขายาว  ถุงมือ
ยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  ท่ีปิดปากและจมูก  และทำความสะอาดเส้ือคลุม  กางเกงขายาว  ถุงมือ
ยาง  รองเท้าหนังยาง  ทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 
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        (๑.๒)  ทำความสะอาดท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้ว
ให้ทำการดูดน้ำสะอาดเพื่อล้างภายในท่อหรือสายดูด ฯ  และทำความสะอาดท่อหรือสายดูดด้านนอกท่ีสัมผัส
ส่ิงปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือโรคท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
        (๑.๓)  ทำความสะอาดรถอย่างน้อย  วันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถ่าย
ส่ิงปฏิกูลแล้วและน้ำเสียท่ีเกิดจากการล้างต้องได้รับการบำบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
        (๑.๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลเรี่ยราด  ให้ทำการฆ่าเช้ือโรคด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือโรคท่ีไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  และทำความสะอาดด้วยน้ำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ี 
        (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  (เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน) 
  (๒)  ผู้ท่ีได้รับอนุญาตดำเนินการรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูล 
       (๒.๑)  ขณะทำการกำจัดส่ิงปฏิกูล  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเส้ือคลุม  กางเกงขายาว  ถุงมือ
ยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  ท่ีปิดปากและจมูก  และทำความสะอาดเส้ือคลุม  กางเกงขายาว  ถุงมือ
ยาง  และรองเท้าหนังยาง  ทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 
       (๒.๒)  ต้องไม่ส่งกล่ินหรือก่อเหตุรำคาญให้กับประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง 
       (๒.๓)  ต้องไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเช้ือโรค 
       (๒.๔)  มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  (เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน) 
  (๓)  ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขนมูลฝอย 
       (๓.๑)  ขณะทำการเก็บ  ขนมูลฝอย  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเส้ือแขนยาว  กางเกงขายาว  
ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  ท่ีปิดปากและจมูก  และทำความสะอาดเส้ือแขนยาว  กางเกงขายาว 
ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง  ทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 
       (๓.๒)  ทำความสะอาดรถอย่างน้อย  วันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถ่าย
มูลฝอยแล้วและน้ำเสียท่ีเกิดจากการล้างต้องได้รับการบำบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
       (๓.๓)  ขณะขนมูลฝอยต้องไม่ทำให้มูลฝอยตกหล่น  หรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน 
       (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  (เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน) 
  (๔)  ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย 
       (๔.๑)  ขณะทำการกำจัดมูลฝอย  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเส้ือแขนยาว  กางเกงขายาว  ถุง
มือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  ท่ีปิดปากและจมูก  และทำความสะอาดเส้ือแขนยาว  กางเกงขายาว  
ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 
       (๔.๒)  ต้องไม่ส่งกล่ินหรือก่อเหตุรำคาญให้กับประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง 
       (๔.๓)  ต้องไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเช้ือโรค 
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       (๔.๔)  มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  (เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน) 
 ข้อ  ๑๗  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และ
เงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
 ข้อ  ๑๘  ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สำหรับในกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต 
ส้ินอายุสำหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดำเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ในเวลาท่ีกำหนดให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างชำระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้   จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน 
 ข้อ  ๑๙  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชรพัฒนา 
 ข้อ  ๒๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียก เก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๒๑  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบลนี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ข้อ  ๒๒  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระสำคัญผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่น
คำขอรับแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  แบบ  สม.๔  ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีทราบถึง
การสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตำรวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทำลาย 
   (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชำรุดในสาระสำคัญ 
 ข้อ  ๒๓  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไข  ดังนี้ 
   (๑)  การออกแบบใบแทนอนุญาตให้ใช้แบบ  แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคำว่า  “ใบ
แทน”  กำกับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  ท่ีออกใบแทนพร้อมท้ังลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
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   (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาท่ีเหลืออยู่ของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 
   (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดใน
สาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มท่ี  เลขท่ี  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
 ข้อ  ๒๔  ให้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติตำบลนี้ 
   (๑)  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
โดยทำเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  แบบ  สม.๑ 
   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทำ
เป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  แบบ  สม.๒ 
   (๓)  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอย  โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  แบบ  สม.๓ 
   (๔)  คำขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  แบบ  สม.๔ 
 ข้อ  ๒๕  กรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามข้อบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้   เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ  ๒๖  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑)  ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   (๒)  ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕ 
   (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข
ท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตข้อบัญญัตินี้  และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 
 ข้อ  ๒๗  คำส่ังพักใบอนุญาตและคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคำส่ังโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือให้ปิดคำส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือ
ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำส่ังแล้ว  ต้ังแต่เวลาท่ีคำส่ังไปถึงหรือวันปิดคำส่ัง  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๒๘  ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
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 ข้อ  ๒๙  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งต้ังข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอำนาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 ข้อ  ๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตำบลนี้  ในข้อ  ๑๖  หรือข้อ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 ข้อ  ๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตำบลนี้  ในข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  หรือข้อ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  
๗๓  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 ข้อ  ๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตำบลนี้  ในข้อ  ๒๓  หรือข้อ  ๒๔  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 ข้อ  ๓๓  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตำบลนี้  ในข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องด้วยความในข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  ข้อ  
๓๒  และข้อ  ๓๓  แห่งข้อบัญญัติตำบลนี้ 
 ข้อ  ๓๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติตำบลนี้  และให้มีอำนาจออกระเบียบ  หรือคำส่ัง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบลนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔            
 
 

                            (ลงช่ือ)  
                                     (นายอำนาจ  พงษ์ด้วง) 

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
 
 
                     เห็นชอบ  
 
 
 
 (นางสาวอ้อยใจ  คำบุญเรือง) 
            นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ 



 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
๑ 
 

ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลคร้ังหนึ่ง ๆ   
1.1)  เศษของลูกบาศก์เมตรแรกหรือลูกบาศก์เมตรแรก  

 และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ  ไป ลูกบาศก์เมตรละ 
1.2)  เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 

 (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับลูกบาศก์เมตร) 

 
 

250  บาท 
150  บาท 

2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
2.1)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เป็นรายเดือน  

 -  วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐  ลิตร     เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  4๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  60  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  6๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  80  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  8๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  100  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  10๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  200  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  20๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  300  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  30๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  400  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  40๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  500  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  50๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศก์เมตร

หรือเศษของลูกบาศก์เมตร    เดือนละ 
2.2)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว 

 -  กรณีไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 
 -  กรณีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 

 
 

20  บาท 
60  บาท 
80  บาท 

100  บาท 
150  บาท 
200  บาท 
300  บาท 
400  บาท 

1,000  บาท 
 

1,500  บาท 
 

200  บาท 
 

200  บาท 
3 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

3.1)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นรายเดือน 
 -  ไม่เกิน  ๑๓  ลิตรหรือมีน้ำหนักไม่เกิน  2  กิโลกรัม เดือนละ 
 -  เกิน  ๑๓  ลิตร  หรือมีน้ำหนักเกิน  2  กิโลกรัม เดือนละ 

 
 

400  บาท 
600  บาท 

4 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ  เก็บ  ขน  หรือ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ 
4.1)  รับทำการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งละ 
4.2)  รับกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งละ  
4.3)  ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว ครั้งละ 
4.4)  ให้บริการสุขาช่ัวคราว ครั้งละ 

 
 
 

1,000 บาท 
1,000 บาท 
300 บาท 
300 บาท 

 
 



 

 

 

 
  

ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
5 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรา  19  โดยทำเป็นธุรกิจ  หรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วย 
5.1)  รับเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 
5.2)  รับเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ ฉบับละ 
5.3)  รับกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ ฉบับละ 

 
 
 

4,500  บาท 
4,500  บาท 
8,000  บาท 

6 อัตราค่าเปรียบเทียบปรับ 
6.1)  ถ่าย  เท  ท้ิง  กองหรือทำให้มีข้ึนซึ่งส่ิงปฏิกูล  นอกสถานท่ีท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนากำหนด ปรับ 
6.2)  ถ่าย  เท  ท้ิง  กองหรือทำให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอย  นอกสถานท่ีท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนากำหนด ปรับ 

 
 

2,000  บาท 
 

2,000  บาท 



 

 

แบบคำขอแนบท้ายข้อบญัญตัิ 
 

-  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  แบบ  สม.๑ 
-  ใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  แบบ  สม.๒ 
-  คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  แบบ  สม.๓ 
-  คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ  แบบ  สม.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 

 
แบบ สม.๑ 

คำขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ.................... 
 
          ข้าพเจ้า......................................……อายุ..............ปี  สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ท่ี............
ตรอก/ซอย......................ถนน...................ตำบล.............................อำเภอ.................................จังหวดั....................
โทรศัพท์........................................... 
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กำจัด  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วคือ 
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ของผู้รับใบอนุญาต ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป 
 ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๓. สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ๔. หนังสือมอบอำนาจ/ใบทะเบียนพาณิชย์  (ถ้ามี/กรณีมอบอำนาจ) 
 ๕. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย (ถ้ามี) 
 6. อื่น ๆ ..................................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแนบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                      (ลงช่ือ)................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
          (.................................................................) 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
แบบ สม.๑ 

แผนผังที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
แบบ สม.๒ 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เล่มท่ี........................เลขท่ี........................ปี............................ 
 
 

              อนุญาตให้ ...........................................................สัญชาติ..............บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี.............. 
ถนน ..........................ตรอก/ซอย.........................ตำบล..........................................อำเภอ........................................
จังหวัด..........................................โทรศัพท์.................................................... 
              ข้อ ๑ ประกอบกิจการประเภท .............................................................................................................. 
ค่าธรรมเนียม.......................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี...........เลขท่ี...........ลงวันท่ี...........เดือน........................... 
พ.ศ......................โดยใช้ช่ือประกอบการว่า.............................................................จำนวนคนงาน.............คน ต้ังอยู่ 
ณ เลขท่ี..................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.......................ตำบล.................................อำเภอ.................................... 
จังหวัด.........................................โทรศัพท์............................................โทรสาร......................................................... 
               ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)................................................................................................................................................... 

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

 (๔)................................................................................................................................................... 
 
               ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้จนถึงวันท่ี.................เดือน..........................................พ.ศ......................... 
 
                                   ออกให้ ณ วันท่ี.................เดือน............................................พ.ศ................... 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                             (ลงช่ือ)................................................................. 
                                                                                     (...............................................................) 
                                                                                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
  



 

 
รายการต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
วัน/เดือน/ป ี
ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ส้ินอายุ 

จำนวนเงิน (บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น   ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มท่ี 
เลขท่ี 

เลขท่ี  วัน/เดือน/ป ี

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

คำเตือน 
 ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทำการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
 ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินสุด 
 ๓. การขอต่ออนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบับนี้ไปด้วย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 

 
แบบ สม.๓ 

คำขอต่อใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
                                            ทำท่ี..................................................... 

                                                                     วันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ..................... 
 
               ข้าพเจ้า......................................................อายุ.............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี..................
หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................ตำบล...................................................
อำเภอ..............................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์ ....................................................... 
              ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัด ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยต่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาพร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วคือ 

๑. ได้รับใบอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มท่ี...................เลขท่ี....................................เมื่อวันท่ี.................. 
เดือน..................................พ.ศ.....................ค่าธรรมเนียมปีละ.......................บาท ใบอนุญาตกำหนดส้ินอายุใน
วันท่ี.............เดือน........................................พ.ศ.................................... 

๒. พร้อมนี้ได้แนบใบอนุญาตและส่งเงินค่าธรรมเนียม จำนวน.....................................บาท มาด้วย 
๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาเรื่อง การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖3 และปฏิบัติการเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
คำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนากำหนดทุก
ประการ และขอรับรองว่าข้อความในใบคำขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 
 
                                                             (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
                                                                     (..........................................................) 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
แบบ สม.๔ 

คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ 
เลขท่ีรับ...................../.......................... 
 
                                                                                                    ทำท่ี....................................... 
                                                                      วันท่ี..........เดือน ............................. พ.ศ. .................... 
 
              ข้าพเจ้า....................................... อายุ..........ปี สัญชาติ............อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี................ 
ตรอก/ซอย ..............................ถนน................................ตำบล...............................อำเภอ........................................ 
จังหวัด.........................................โทรศัพท์ .................................................... 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า................................................................................................จำนวนคนงาน..........................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี......................หมู่ท่ี................ตำบล.............................................อำเภอ............................................. 
จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................โทรสาร............................... 
              ขอยื่นคำขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
                       ขอรับรองว่าข้อความตามคำร้องนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 

 


