
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   
เรื่อง   การก าจัดสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลโคกสะอาดและนายอ าเภอฆ้องชัย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  เรื่อง  การก าจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  นับแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ   ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่ งอื่นใดในส่วนที่ ตราไว้แล้ว   

ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอ านาจ 

ในการออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ  ๖  ในข้อบัญญัตินี้ 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๔



  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด   

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน   

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจร 

  “สถานที่จ าหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ 

บริโภคได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือน าไป 

บริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๗  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดเป็นอ านาจหน้าที่ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนได้ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   

 

หมวด  ๒ 

การเกบ็  ขน  และก าจดัสิ่งปฏิกูล  และหรือขยะมูลฝอย 

ข้อ  ๘  ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ   

เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ า  คลอง  คู  สระน้ า  บ่อน้ า  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลโคกสะอาดจัดตั้งไว้โดยเฉพาะ 

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด   

ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

ข้อ ๑๐ หากผู้ใดมีความประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องใช้ถังรับ 

ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจัดให้เท่านั้น  มิเช่นนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

จะไม่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ   

รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   

เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน   

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงาน   

หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   

ข้อ ๑๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอยในอาคาร  หรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ขอ้ ๑๕ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่รั่วซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็นรั่ว 

ออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

ไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจท าให้เกดิมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะไดก้ระท า   

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๘ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดควรท าการเก็บขน 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือ 

ไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนัน้ ๆ  ให้ทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน   

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๔



หรือเมื่อได้ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ก าหนดบริเวณที่ต้องท าการขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่น้อยกว่า   

๓  แห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วันนับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ 

หรือบริเวณใด ๆ   จะต้องให้เจ้าหนา้ที่ของเจ้าพนกังานท้องถิ่นแตฝ่่ายเดยีวเท่านัน้  เก็บขนสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย 

จากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขน 

ตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๙  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๗  ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา  ฝัง  หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

 

หมวด  ๓ 

กิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิง่ปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 

ข้อ  ๒๐  ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ถังรับ  หรือภาชนะอื่นใด 

ที่จัดให้เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของผู้อื่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้นั้น 

ข้อ  ๒๑  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ  ๑๓   

และข้อ  ๑๕  ได้  ต้องมาเขียนค าขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   

และให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดด าเนินการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ   

โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตรา 

ที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๒๒  ผู้ใดประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ยื่นค าขอรับบริการจัดเก็บ 

ขยะมูลฝอยตามแบบแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ส าเนาบัตรประชาชน 

  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ข้อ  ๒๓  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ   ไม่มีความประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๒๐  ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา  (ต้องแยกขยะก่อนเผา)  ฝังหรือวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  ๒๔  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  มีความประสงค์จะยกเลิกการรับ 

บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดทราบล่วงหน้า  

ไม่น้อยกว่า  ๗  วันท าการ 

ข้อ  ๒๕  ผู้ใดรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทุกเดือนตามบัญชี  

อัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๒๖  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๒๗  ผู้ใดประสงค์จะด าเนินการกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยท าเป็นธุรกจิ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑   

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดก าหนด 

ข้อ  ๒๘  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดก าหนด 

ข้อ  ๒๙  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ได้รบัค าขอรบัใบอนญุาตให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ ์

ของค าขอหากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แล้ว 

และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒ 

ข้อ  ๓๐  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้   

ภายในก าหนด  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับใบอนุญาตและช าระ 

ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๓๑  ในการให้บริการตามใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตต้องท าสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการทุกราย   

โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการระยะเวลาในการให้บริการและความรับผิดชอบ  

ในกรณีผิดสัญญาโดยส่งส าเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนด  ๓๐  วัน   

ก่อนวันเริ่มการให้บริการ 

้หนา   ๗๕
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ข้อ  ๓๒  เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใดจะต้องท าเป็นหนังสือแจ้ง 

พนักงานท้องถิ่นภายในก าหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๒๑  ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๒๔   

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมตามค าแนะน า  หรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น   รวมทั้ง 

ระเบียบข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   

ข้อ  ๓๔  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๓  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการได้   

จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  กรณีหากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

ข้อ  ๓๕  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   

ข้อ  ๓๖  เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นค าขอเลิกการด าเนินกิจการ 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔ 

ข้อ  ๓๗  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๔ 

ข้อ  ๓๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ผู้รับใบอนุญาต 

จะต้องยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ 

ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานตามที่ก าหนด 

ข้อ  ๓๙  การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

    (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงค าว่า   

“ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

้หนา   ๗๖
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  (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมเท่านั้น 

  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด 

ในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ  ๔๐  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๔๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล   

หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๒ 

  (๓)  ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๓ 

  (๔)  ค าขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม. ๔ 

ข้อ ๔๒ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้    

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน  ๑๕  วัน 

กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะต้อง  

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ  ๔๓  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลโคกสะอาด   

 

หมวด  ๔ 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ  ๔๔  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๒๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ  ๔๕  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๒๐  หรือข้อ  ๒๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
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ข้อ  ๔๖  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๒๕  เป็นเวลานานตดิตอ่กนั  ๓  เดือน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด 

มีสิทธิระงับการให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได้   หรือสั่งการอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

จะเห็นสมควร 

ข้อ  ๔๗  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๒๖  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๔๘  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๒  หรือข้อ  ๓๓  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๔  วรรคหนึ่ง   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๔๙  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๓๘  หรือข้อ  ๔๐  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในหมวดนี้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดในข้อบัญญัตินี้ 

ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่จะเป็น 

การฝ่าฝืนตามข้อ  ๔๔  ข้อ  ๔๕  ข้อ  ๔๖  ข้อ  ๔๗  ข้อ  ๔๘  และข้อ  ๔๙ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิจิตร  มูลเอก 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด   
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ  ๒๕๖๐ 
ล าดับ ประเภท ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ ๑.๑  อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

- ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  
๑.๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละ 
และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป   
๑.๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป   ลูกบาศก์เมตรละ 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร) 

 
 

๒๕๐ 
 

๑๕๐ 
 

 ๑.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  ที่มีปริมาณและมูลฝอย 
วันหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
๑.๒.๑  วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐  ลิตร                             เดือนละ 
           วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลติร  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ลิตร     เดือนละ 
๑.๒.๒  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ลิตร     เดือนละ 
๑.๒.๓  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ลิตร     เดือนละ 
๑.๒.๔  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร   เดือนละ 
๑.๒.๕  วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร   เดือนละ 
๑.๒.๖  วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร   เดือนละ 
๑.๒.๗  วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร   เดือนละ 
๑.๒.๘  วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร   เดือนละ 

 
 

๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๑๒๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

 ๑.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
เกิน  ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป 
๑.๓.๑  วันหนึ่งไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                    เดือนละ 
๑.๓.๒  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ 
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

 ๑.๔  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ  
๑.๔.๑  ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                             ครั้งละ 
๑.๔.๒  เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร     ลูกบาศก์เมตรละ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

๒ 
 
 
 
 
 

๒.๑  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ   
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
   ล าดับ 

 
ประเภท 

 

 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 

 ๒.๑.๑  รับท าการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย               ครั้งละ 
๒.๑.๒  รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                     ครั้งละ 
๒.๑.๓  ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว                       ครั้งละ 
๒.๑.๔  ให้บริการสุขาชั่วคราว                                       ครั้งละ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
  ๓๐๐ 
  ๓๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบค าขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 

       เขียนที่................................................................ 
       ........................................................................... 
 
                                                   วันที่.............เดอืน..........................................พ.ศ. ........................ 
 
  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.................ปี  สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.............ที่............ตรอก/ซอย..................ถนน......... .........................ต าบล..................................... 
อ าเภอ..................................จงัหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์................................................ 

  ขอยื่นความจ านงให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  เข้าด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ที ่(บ้านเลขที่/บริษัท)...........................................................หมู่ที่.......................ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ........................................กิโลกรัม เป็นขยะมูลฝอยประเภท
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้ 
  ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัว ......................................(ประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ฯลฯ) 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
       ๓.๑ ............................................................................................................... 
       ๓.๒ ..............................................................................................................  
   
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความตามที่ปรากฏตามแบบค าขอฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ  
และข้าพเจ้ายินยอมที่ต้องช าระค่าจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย เดือนละ ๔๐ บาท และค่าธรรมเนียมอ่ืน 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  เรื่อง  การก าจัดปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ก าหนดไว้  
 
 
      ลงชื่อ.................................................. 
            (.................................................) 
  



แบบ  สม. ๑ 
ค าขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  รับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 
เลขที่รับ……./……....... 
       เขียนที…่……………………………………………………. 

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

  ข้าพเจ้า………………………………………………………………..อาย…ุ……….ปี  สัญชาติ……..………….. 
อยู่บ้านเลขท่ี…………หมู่ที…่……..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ต าบล/แขวง………………………. 
อ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท์………………………....โทรสาร…………………………… 

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ประเภท…………………………………………………………………......ต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   
โดยใช้ชื่อกิจการว่า……………………………………………………………………………………………จ านวนคนงาน………….คน 
ตั้งอยู่  ณ  เลขที…่………หมู่ที่……….ต าบล………………………………อ าเภอ………………….จังหวัด………………………… 
โทรศัพท…์………………………………………………โทรสาร……………………………………………………………………………….. 

  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
  ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ๓.  ส าเนาใบทะเบียนบ้าน  นิติบุคคล  (ถ้ามี) 
  ๔.  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
  ๕.  ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
  ๖.  ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ   
  

     (ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (……………………………………………………) 
 
  



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที…่………………………….ไดร้ับเรื่องเมื่อวันที่………………เดือน…………………………พ.ศ. ………………………… 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 
     ไม่ครบ  คือ  
     ๑) ……………………………………………………. 
     ๒) ……………………………………………………. 
     ๓) ……………………………………………………. 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………… 
       (………………………………………………….) 
      ต าแหน่ง……………………………………………………….. 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
          (     )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          (     )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      (ลงชื่อ)…………………………………………………………… 
             (……………………………………………………………) 
                                                    เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                                                        วันที่……………/………………../……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

(     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

           (ลงชื่อ)……………………………………………………. 
            (………………………………………………) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
                              วันที่…………/………………/……………….. 
 
 
 
 



แบบ สม. ๒ 

 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
เล่มที…่……….เลขที…่………….ปี………….. 

  อนุญาตให้…………………………………………………………อายุ………….ปีสัญชาติ…………………….. 
อยู่บ้านเลขท่ี…………หมู่ที…่……..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ต าบล/แขวง………………………. 
อ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท์………………………....โทรสาร…………………………… 

  ข้อ  ๑.  ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ  
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ประเภท………................……………………………………………. 
ค่าธรรมเนียม…………………….......................……บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…….......................……..เลขที…่.......… 
ลงวันที่……………เดือน……………………พ.ศ……………………………โดยใช้ชื่อกิจการว่า……………………………………….. 
จ านวนคนงาน……………..คน  ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี…..…..หมู่ที…่…..ถนน………………….ต าบล/แขวง…………………….. 
อ าเภอ/เขต…………………................……….จังหวัด………….............…………โทรศัพท…์……………………....................
โทรสาร…………………………… 

  ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
   (๒.๑)  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เรื่อง การก าจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ  ๒๕๖๐ 
   (๒.๒)  อ่ืน ๆ    
 ๑)…………………………………………………………………………………………………….. 
 ๒)…………………………………………………………………………………………………….. 

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

ลงชื่อ………………………………………………….   ลงชื่อ…………………………………………………. 
     (………………………………………………….)                              (………………………………………………….) 
                  ผู้รับเงิน                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ค าเตือน ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ท่ีได้รับใบอนุญาต 
 ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



แบบ  สม. ๓ 
ค าขอต่ออายใุบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  รับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
เลขที่รับ………………../……………………… 
      เขียนที…่……………………………………………….....…………… 
     วันที…่……………เดือน…………………………………พ.ศ. ……………….. 
 
  ข้าพเจ้า……………………………………………………อายุ………………ปีสัญชาติ………………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี…………หมู่ที…่……..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ต าบล/แขวง………………………. 
อ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท์………………………….โทรสาร…………………………… 

  ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือ  ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
โดยท าธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ประเภท…………………………………………………………..............……ต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   
โดยใช้ชื่อกิจการว่า……………………………………………………………………………….จ านวนคนงาน………………………คน 
ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี…………หมู่ที่………ถนน………………………………ต าบล/แขวง………………………………………………… 
อ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท์………………………….โทรสาร…………………………… 

  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
  ๑)  ใบอนุญาตเดิม 
  ๒)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ขอรับรองว่า  ข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
             (ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                          (……………………………………………………) 
 
 
 
  



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที…่………………………………………….ได้รับเรื่องเมื่อวันที่…………เดือน………….....…………………พ.ศ. ……………… 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน ครบ 
 ไม่ครบ  คือ 
 1)…………………………………………………………….. 
 2)…………………………………………………………….. 
 3)…………………………………………………………….. 
    
   (ลงชื่อ)………………………………………………………. 
   (……………………………………………………) 
     ต าแหน่ง……………………………………………………. 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   
                     (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     (   )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  (ลงชื่อ)………………………………………………………………….. 
   (……………………………………………………..) 
                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   
  วันที่………..…/……………….……....……../……………..…..… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(     )  อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ 
(     )  ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….. 
    (………………………………………………………..) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   
วันที่……./…………/…………….. 



แบบ  สม. ๔ 
 
 

ค าขออนุญาตการต่าง ๆ  
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลขที่รับ………………../……………………… 
      เขียนที…่……….........………………………………………………… 

     วันที…่……………เดือน…………………………………พ.ศ. ……………….. 

  ข้าพเจ้า……………………………………………………อายุ………….………ปี สัญชาติ………………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี…………หมู่ที…่……..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ต าบล/แขวง………………………. 
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