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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลวังบาล   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังบาลและนายอําเภอหลมเกา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว 

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล  แลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบลวังบาล  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

นับแตขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ     

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลวังบาลซึ่งขัดแยงกับ

ขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว 

หรือที่อื่น 

  “มูลฝอยอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีมีองคประกอบท้ังหมดหรือเพียงบางสวน 

ที่อาจทําใหเกิดอันตราย  อันเนื่องมาจาก  ปริมาณความเขมขน  คุณภาพ  ทางกายภาพ  เคมี  และ

ชีวภาพ  เชน  ประเภทติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภทที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  

วัตถุระเบิด  สารที่สามารถถูกชะลางได  กากกัมมันตรังสีและประเภทที่ทําใหเกิดโรค 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่เปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล 

การตรวจ  ชันสูตรศพ  การใชสัตวทดลอง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และตามขอบัญญัตินี้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ท้ังนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้นหรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังบาล

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลวังบาลอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือหนวยงานอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงกันก็ได  ในกรณีจําเปน 

เพ่ือประโยชนสาธารณะโดยสวนรวมตองดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการ

รวมกันตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลวังบาลอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล  หรืออาจอนุญาตให 

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ  ๑๘  ก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๑๘  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือ 

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบล

วังบาลมอบใหบุคคลอื่นดาํเนนิการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบล

วังบาลตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลวังบาลจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานที่  

อาคารหรือเคหสถาน  ซึ่งตนเปนเจาของหรืออยูในความครอบครองของตน  ไมใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล   

ส่ิงเปรอะเปอน  หรือมีการถาย  เท  ทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  ซึ่งขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๘ หามผู ใด  ทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่ง ส่ิงปฏิกูล  มูลฝอยในที่หรือ 

ทางสาธารณะ  เชน  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เปนตน  เวนแตในท่ี 

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  จัดไวใหโดยเฉพาะหรืออนุญาตใหจัดตั้งขึ้น 

ขอ ๙ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๑๐ หามผูใด  นําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะ  หรือที่เก็บ

มิดชิดไมใหส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 
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ขอ  ๑๑  กรณีมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ  ตองมีการปฏิบัติการตามท่ีจําเปนเพ่ือให

ถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ  โดยไมกอใหเกิดอันตรายและการแพรของเชื้อโรค  

ตามวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ขอ  ๑๒  หามผูใด  ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ถาย  เคล่ือนยายหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและ  

มูลฝอย  ในถังรับ  รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหาร 

สวนตําบลวังบาล  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน  หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๓  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือเคหสถานใด ๆ  จะตองจัดใหมีที่เก็บ

รองรับหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในอาคาร    สถานที่  หรือเคหสถานในครอบครองของตน  และ

จะตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ขอ  ๑๔  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น 

ออกมาขางนอก  และท่ีรองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได 

ขอ  ๑๕  หามผูใด  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและ  

มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นนี้ 

ขอ  ๑๖  หากเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือ

แจงไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน   

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศกําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไวในท่ีเปดเผย 

ในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวาสามแหง  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  นับแตวันประกาศแลว  เจาของ

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายหรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

จากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขน 

ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

หามผูใด  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูในเขตเก็บขน  

มูลฝอยที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศแลวตามวรรคหนึ่ง  เวนแตไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่น 

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือเคหสถาน  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขยะมูลฝอย   

ตามวรรคหนึง่  ตองเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  มูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ  

เจาพนักงานทองถิ่นหรือวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๗ อาคารช่ัวคราวสําหรับคนงานกอสรางตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

และใหผูจัดสรางอาคาร  เจาของหรือผูครอบครองอาคารดังกลาว  ตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

เกี่ยวกับการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  ดังนี้ 

  (๑) ผูจัดสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

   (๑.๑)  ตองจัดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะในปริมาณท่ีเพียงพอตามคําแนะนําของ

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑.๒)  ตองจัดใหมีถังขยะท่ีไมรั่วซึมและมีฝาปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวพาหะ

นําโรคไดทุกครอบครัว 

   (๑.๓)  ตองจัดใหมีระบบระบายน้ําท้ิงจากครัวเรือนลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ

หรือบอซึม 

  (๒) ใหผูครอบครองอาคาร  คนงานกอสราง  หรือผูอาศัยอยูในอาคาร  ปฏิบัติดังนี้ 

   (๒.๑)  ตองรักษาความสะอาดสวม  และหามถายอุจจาระนอกสวม 

   (๒.๒)  กรณีสวมแตก  ชํารุด  หรือเต็ม  จนอาจเปนเหตุใหเกิดการแพรกระจาย

ของส่ิงปฏิกูล  ตองดําเนินการซอมแซม  หรือดูดสวม 

     (๒.๓)  ตองเก็บกวาดขยะมูลฝอยลงถังขยะ  โดยเฉพาะขยะเปยกตองเก็บใน 

ถังขยะที่มีฝาปดหรืออาจเก็บในถุงพลาสติก 

ขอ  ๑๘  หามผูใด  ดําเนินการรบัทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทํา

เปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการจากประชาชน  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

การเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามแบบท่ีกําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยเอกสาร

และหลักฐานดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

   (๓)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมผูมีอํานาจลงนาม

รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรานิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล)  จํานวน  ๑  ฉบับ 

   (๔)  หนังสือมอบอํานาจ  กรณีเจาของไมมาดําเนินการดวยตนเองพรอมติด 

อากรแสตมป  ๑๐  บาทจํานวน  ๑  ฉบับ 

   (๕)  ใบรับรองแพทย 

   (๖)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังบาลประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๐  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและ  

มูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต   

การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังบาลกําหนด   

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๙  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๒๕  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว 

ไมถูกตองหรอืไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจง

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ  แตหากปรากฏวาคําขอ

ถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  ก็ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

การรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมเหตุผลให   

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้   



 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

กรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

โดยมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ใหผูไดรับอนุญาตมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือตามท่ี   

เจาพนักงานทองถิ่นนัดหมาย  หากมิไดดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร 

จะถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) กิจการเก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) รถขนถายส่ิงปฏิกูลตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก  และ 

มีลักษณะดังนี้ 

    ก.  สวนของรถที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิด  มีฝาปด  สามารถ

ปองกันกล่ิน  สัตวและแมลงนําโรคได  และมีฝาปดอยูดานบน 

    ข.  วัสดุอุปกรณท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  เชน  ทอ  สายยาง  สายดูด  ตองอยู

ในสภาพท่ีใชงานได  ไมรั่วซึม 

    ค.  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลที่ใชการไดดี 

และมองเห็นระดับไดอยางชัดเจน 

    ง.  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายา

ฆาเชื้อที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

    จ.  ตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถโดยใชตัวอักษรขนาดที่เห็น

ไดชัดเจนดังนี้   

 

รถขนถายส่ิงปฏิกูล    ปริมาตร    บรรจุ……………ลูกบาศกเมตร 

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลวงับาล 

ใบอนุญาตเลขที…่……./……. 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ    หมายเลขโทรศัพท 

   (๑.๒)  กรณีกําจัดส่ิงปฏิกลูเอง  ตองมีระบบการบริหารจัดการที่ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล  ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและมลพิษตอสภาพแวดลอม 

   (๑.๓)  ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายาง  ขณะปฏิบัติงาน

ดูดส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๔) หลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลวใหปฏิบัติดังนี้ 

      ก.  ทําความสะอาดทอ  สายดูด  หรืออุปกรณอื่นท่ีสัมผัสกับส่ิงปฏิกูล  

ใหสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล 

      ข.  กรณีปรากฏมีส่ิงปฏิกูลรั่ว  ซึม  ตกเรี่ยราด  ใหรีบดําเนินการทํา

ความสะอาด  และฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสภาพแวดลอม 

   (๑.๕)  ทําความสะอาดรถ  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทา  และอุปกรณที่ใช   

ทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 

   (๑.๖)  ตองมีการตรวจสุขภาพของพนักงานผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ   

๑  ครั้ง  ทั้งนี้เพ่ือเปนการคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

    (๒) กิจการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๒.๑) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน  ตองไดรับการออกแบบ  ประกอบ  และสราง

ใหมีลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  สามารถปองกันการปลิว  

ตก  หลน  ของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บ  และขนยายมูลฝอย 

ไปยังสถานท่ีกําจัด 



 หนา   ๙๕ 
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   (๒.๒) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความติดไวดานขางและดานหลังรถ 

ตามขนาดรูปลักษณะและสีที่องคการบริหารสวนตําบลวังบาลเห็นสมควรดวยตัวอักษรขนาดที่เห็นไดชัดเจน  

ดังนี้ 

 

รถเกบ็ขนมูลฝอย 

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลวงับาล 

ใบอนุญาตเลขที…่……./……. 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  หมายเลขโทรศัพท 

   (๒.๓) ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอย  ตลอดจน

วัสดุอุปกรณในการเก็บมูลฝอยอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

   (๒.๔) ผูรับจางตองจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผูสัญจรทางเทา  ริมถนน  

ในเขตพ้ืนที่ใหบริการ  ตามรูปแบบ  ชนิด  ขนาดและตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลวังบาลกําหนด 

   (๒.๕) ผูรับจางจะตองทําการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแลว  ไปกําจัดยังสถานท่ี

แจงไวในแบบคําขออนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 

   (๒.๖) สถานท่ีประกอบการตองมีที่ตั้งท่ีทําการถาวร  มีเจาหนาท่ีประจํา   

ที่สามารถติดตอไดสะดวกตลอดเวลาทํางานปกติ  มีโทรศัพทใหประชาชนสามารถโทรศัพทติดตอ 

หรือรองเรียนได 

   (๒.๗) ผูรับจางตองจัดใหมีสถานท่ีหรืออาคารจอดรถเก็บ  ขนมูลฝอยทุกคัน  

รักษาใหสถานที่ดังกลาวอยูในสภาพท่ีดี  และถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๘) ผูรับจางตองทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  ตลอดจนอุปกรณที่เกี่ยวของ

อยางนอย  วันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากออกปฏิบัตงิานเก็บขนมูลฝอย  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรบั

การบําบัดที่ถูกสุขาภิบาล 

   (๒.๙) ในระหวางการปฏิบัติงานผูรับจางตองควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการ

เก็บขน  มูลฝอยในลักษณะท่ีไมปลอดภัยตอการทํางานหรือกอใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น 



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๒.๑๐)  กรณีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เปนตนวา  งานประเพณี  งานเทศกาล  

งานนักขัตฤกษตาง ๆ  หรืองานอื่น ๆ  ที่จัดโดยสวนราชการหรือเอกชน  องคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

จะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาเปนกรณีพิเศษ  โดยผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 

   (๒.๑๑)  ตองมีการตรวจสุขภาพของพนักงานผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ   

๑  ครั้ง  ทั้งนี้  เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

  (๓) กิจการกําจัดมูลฝอย 

   ผูที่ดําเนินการรับกําจัดมูลฝอย  ตองปฏิบัติตามประกาศขอกําหนดขององคการ

บริหารสวนตําบลวังบาล  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือตามขอแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

   มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ  ตองมีการปฏิบัติการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  

โดยไมกอใหเกิดอันตรายและการแพรเชื้อโรคตามวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสม 

ขอ  ๒๔  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

ขอ  ๒๕  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่น  ตามแบบที่กําหนดกอนใบอนุญาตหมดอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว 

ใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนญุาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม   

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม  

ครั้งตอไป   



 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน  เกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลวังบาล 

ขอ  ๒๘  เมื่อผูรับใบอนุญาต  ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด 

ขอ  ๒๙  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบที่กําหนด 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดภายในสิบหาวันนับแต

วันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาทีแ่หงทองที่ท่ีใบอนญุาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น  จํานวน  

๑  ฉบับ 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปนบุคคลธรรมดา  หรือสําเนาหนังสือ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล)  ของผูรับใบอนุญาต  จํานวน  ๑  ฉบับ 

ขอ ๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบใบอนุญาตโดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับระยะเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ  ๓๒  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ  ๓๓  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎกระทรวง 

ท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ไดระบุไวใน

ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน 

ขอ  ๓๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ  ๓๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลวังบาลในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ  ๓๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

สมบูรณ  ศรีธรรม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงับาล 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

๑. 

 

 

 

 

๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. 

อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหนึ่ง ๆ 

          (ก) เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอไป     

  6ลูกบาศกเมตรละ 

          (ข) เศษไมเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร             ลูกบาศกเมตรละ 

               (เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

๒.๑  กรณีคาเก็บและขนมลูฝอยรายเดือนที่มีปริมาณมลูฝอยเดอืนหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐ ลิตร 

        -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลติร                                                         เดือนละ  

        -  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของ ๒๐ ลิตร     เดือนละ 

๒.๒  กรณคีาเก็บและขนมูลฝอยรายปที่มปีริมาณมูลฝอยเดือนหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

        -  วันหนึ่งไมเกิน    ๒๐    ลิตร ปละ   

        -  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของ ๒๐ ลิตร ปละ 

๒.๓  กรณีคาเก็บและขนมูลฝอยรายเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป 

          -    วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                                             เดือนละ 

          -    วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร   

        หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                                            เดือนละ   

๒.๔  กรณคีาเก็บและขนมูลฝอยรายปที่มปีริมาณมูลฝอยวันหนึง่เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 

          -    วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                                             ปละ 

          -    วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร   

        หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                                             ปละ       

๒.๕  กรณคีาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนคร้ังคราว                                                                                                                                         

          -    ไมเกิน    ๑    ลูกบาศกเมตร                                         ลูกบาศกเมตรละ 

          -    เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตร   

        หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                                   ลูกบาศกเมตรละ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

           (ก)  รับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยทั่วไป                       ฉบับละ 

           (ข)  รับทําการกําจัดสิง่ปฏิกูลและมลูฝอยทั่วไป                           ฉบับละ 

 

 

 

๒๕๐ 

๑๕๐ 

 

 

 

๒๐ 

๒๐ 

 

๒๔๐ 

๒๔๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑๒,๐๐๐ 

 

๑๒,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 



 

           แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

วันท่ี............เดือน........................................พ.ศ.  .................. 
 

 ขาพเจา..............................................................................อายุ..................ป    สัญชาติ................................. 
โดย..............................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
บานเลขท่ี............................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................................ 
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด..............................................  
หมายเลขโทรศัพท............................................ 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (    ) สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท............................................................ 
   โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  (    ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ    ประเภท....................................................................... 
   คนงาน...............คน    ใชเครื่องจักรขนาด..................แรงมา 
  (    ) กิจการตลาด    ท่ีมีการจําหนาย.............................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 
  (    ) กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท.................................... 
   ณ  บริเวณ..........................โดยวิธีการ................................................................................ 
  (    ) กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 
   (    )  เก็บขนสิ่งปฏิกูล  โดยมีแหลงกําจัดท่ี........................................................................ 
   (    )  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยระบบกําจัดอยูท่ี...................................................... 
   (    )  เก็บขนมูลฝอย  โดยแหลงกําจัดท่ี............................................................................. 
   (    )  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยระบบกําจัดอยูท่ี........................................................ 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  เจาพนักงานทองถ่ิน  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสาร 
มาดวย  ดังนี้คือ 
   (    )  สําเนาบัตรประจําตัว......................... (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
   (    )  สําเนาทะเบียนบาน 
   (    )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 
   (    )  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
   (    )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
   (    )  หลักฐานอ่ืนๆ  คือ 

               ๑....................................................................................................... 
               ๒........................................................................................................ 

    
   ขาพเจาขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
     (ลงชื่อ)..........................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
            (...........................................) 
 

คาํขอเลขท่ี........./............ 
(เจา้หนา้ท่ีกรอก) 

 



 

 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ  .................................................. 

เลขท่ี  ………./………… 
 

(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให  …………..…………..…………………………สัญชาติ…..……………….… 
อยูบานเลขท่ี…….  หมูท่ี  …..  ตําบล  ………..……อําเภอ……………………………….จังหวัด  …………………….………….…….  
หมายเลขโทรศัพท  ……………………..…… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ  ………………………….……..…..  ประเภท………........................................... 
ตั้งอยูบานเลขท่ี………….……  หมูท่ี  ……….….ตําบล  ……………………………………  อําเภอ  ……………………………………. 
จังหวัด  ……………………..............หมายเลขโทรศัพท  ..…………………………….. 

เสียคาธรรมเนียมปละ...................บาท  (……………………………………..…………)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี  ……..  เลขท่ี  ……..  ลงวันท่ี  …..  ……………………………………… 

(๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของ
ทองถ่ิน 

(๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
      ๔.๑)  ……………………………………………………………………………….. 
      ๔.๒)  ……………………………………………………………………………….. 
(๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี  …….  เดือน  ……………………….พ.ศ………. 
(๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี  …….  เดือน  ……………………….พ.ศ………. 
 

 ( ลงชื่อ )  ……………….……..……………. 
             (  ……………………………….  ) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 
 เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 

 
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 

(มีตอดานหลัง) 



(ดานหลัง) 

 

…………รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม……… 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 



 

คําขอท่ัวไป 

 

                                                                                              เขียนท่ี………………………………………. 

                                                                           วันท่ี………………เดือน…………………….พ.ศ.  ………… 

 

 ขาพเจา………………………………….....อาย…ุ……ป      สัญชาติ……........……….……อยูบานเลขท่ี………..........…..  

หมูท่ี….....….ตรอก/ซอย…………………………  ถนน………………..…………ตําบล………………..  อําเภอ………..…....………….  

จังหวัด………………….  โทรศัพท…………….......……. 

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล   เจาพนักงานทองถ่ิน 

 ดวย……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 จึงมีความประสงค………………………………………………………………..................................................……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ขอรับรองวาขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

           (ลงชื่อ)……………..…………………… 

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

                  ผูยื่นคําขอ 

 

 


	แนบท้าย
	เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๔
	ประเภท
	อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
	          (ก) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อไป    
	ลูกบาศก์เมตรละ

	อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัด
	สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ


