
 หนา  ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู   
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูและนายอําเภอเมืองนครปฐม   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดา  ขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดท่ีไดตราไวแลวใน  หรือซึ่งขัด 

หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวาอุจจาระ  หรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจาก  ถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เปนพิษ  หรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวาเจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ี  หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 

ในการดําเนินการวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูอาจรวมกับหนวยงานรัฐ   

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน   

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบรกิารในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหาร 

สวนตําบลวังตะกมูอบใหบุคคลอื่นดาํเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 

สวนตําบลวังตะกูตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาด  และการจัดระเบียบในการเก็บขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลวังตะกูการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามมิใหผูใดทําการ  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓) หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ี  หรือทางสาธารณะเวนแตจะไดใสภาชนะ   

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

  (๔) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ขนหรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับมูลฝอย  รถขน  

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  เวนแต 

เปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 

  (๕) หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  

เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  เวนแตเปนการกระทํา 

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 

  (๖) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ   ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น 

ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

  (๗) หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๘) หามมิใหเจาของ  หรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ทําการ  ถาย  เท   

ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในภาชนะรองรับมูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูดําเนินการจัดเก็บ   

โดยมิไดมีทําการคัดแยกมูลฝอย  ตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูกําหนดประกาศ 
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ขอ ๙ เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด   

ควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  เจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ   

ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผยไมนอยกวา  ๓  แหง   

กําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยเปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ   จะตองใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  

ดําเนินการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ตามขอ  ๑๕  ตองกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา   

ฝงหรือโดยวิธีอื่นใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะหรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น 

ขอ ๑๑ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดาํเนนิกจิการรบัทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย

โดยทําเปนธรุกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกนั 

กล่ินและสัตว  แมลงพาหะนําโรคไดมีฝาปด - เปดอยูดานบน 



 หนา  ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดีไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕ %) 

    (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลเชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตนและตองแสดงเลขทะเบียนในอนุญาต

ประกอบกิจการชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาตชื่อบริษัท  หรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย   

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  หุมสูงถึงแขงสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดาํเนนิกิจการรบัทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ 

ตามประกาศท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูกําหนด 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยตองดําเนินการ 

ใหถูกสุขลักษณะตามประกาศท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูกําหนด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ 

ตามประกาศท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูกําหนด 

ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง 

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ 

ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 



 หนา  ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมหีนังสือแจงการขยายเวลา  และเหตจํุาเปนแตละครัง้ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกูเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรบักรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น 

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไว  จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม  

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา  ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลวังตะกู 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญัใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรบัใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและ  ใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต 

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการตองดาํเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๗ องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูจะสงวนสิทธิ์ในการเก็บ  ขน  มูลฝอย  สําหรับอาคาร  

สถานที่ตาง ๆ  ที่มิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ  ๘  (๘) 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกูในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา  ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังตะกูเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๑ บรรดา  ขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นท่ีไดบัญญัติไวกอน  ในขอบัญญัตินี้   

ใหคงใชไดตอไปจนกวาขอบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มานพ  เปยมคลา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัตะกู   



 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
เร่ือง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมลูฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
๑ 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูลคร้ังหน่ึง ๆ  
 เศษของลูกบาศก์หรือลูกบาศก์เมตรแรก 
 และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ  ไป ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร   
 (เศษเกินคร่ึงลกูบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ  ๑  ลกูบาศก์เมตร) 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  และกําจัด
สิ่งปฏิกูล  โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๒.๑ ใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละ 
๒.๒ ใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละ 

 
 
 

๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

สําหรับการบริการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยไดร้ับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 

ลําดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
๑ 
 
 
 
 
๒ 

ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหน่ึง ๆ 
๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลกูบาศก์เมตรแรก 
 และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ  ไป ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
 (เศษเกินคร่ึงลกูบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ  ๑  ลกูบาศก์เมตร) 
รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล ลูกบาศก์เมตรละ 
 

 
 

๒๐๐ 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 



 

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนขยะมูลฝอย 
 

ลําดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 

อาคาร  สถานท่ีต่าง ๆ  สําหรับการพักอาศัยตามข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบล 
วังตะกู  เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
๑.๑ ที่พักอาศัยที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เดือนละ 
๑.๒ ที่พักอาศัยที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เดือนละ 
อาคาร  สถานที่ต่าง ๆ  สําหรับการประกอบกิจการต่าง ๆ  วันหน่ึงไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  
(ปริมาณขยะมูลฝอย)   
๒.๑ วันหน่ึงไม่เกิน  ๔๐  ลิตร เดือนละ 
๒.๒ วันหน่ึงเกิน  ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ลิตร เดือนละ 
๒.๓ วันหน่ึงเกิน  ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ลิตร เดือนละ 
๒.๔ วันหน่ึงเกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร เดือนละ 
๒.๕ วันหน่ึงเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร เดือนละ 
๒.๖ วันหน่ึงเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร เดือนละ 
๒.๗ วันหน่ึงเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร เดือนละ 
๒.๘ วันหน่ึงเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร เดือนละ 
อัตราค่าบริการเก็บและขนมูลฝอย  วันหน่ึงเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป  (ประมาณการตามปริมาณ
ขยะมูลฝอย) 
๓.๑ วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
๓.๒ วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  แต่ไม่เกิน  ๒  ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
๓.๓ วันหน่ึงเกิน  ๒  ลูกบาศก์เมตร  แต่ไม่เกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
๓.๔ วันหน่ึงเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
 (ค่าเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์เมตรคิดเป็น   
๑  ลูกบาศก์เมตร) 
อัตราค่าบริการเก็บและขนมูลฝอยกรณีเฉพาะเป็นคร้ังคราว 
๔.๑ ครั้งหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  คร้ังละ   
๔.๒ ครั้งหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์  เมตรละ   
(ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตรคิดเป็น ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

 
 

๓๐ 
๖๐ 

 
 

๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 



 

 

แบบ สม. ๑ 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

เขียนที่................................................... 
วันที่.............เดือน................................พ.ศ. ............... 

  ข้าพเจ้า............................................................................อายุ............ปี  สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี.......... ตรอก/ซอย.................... ถนน...................................................................... 
ตําบล...................................... อําเภอ........................................ จังหวัด............................. โทรศัพท์......................... 
โทรสาร.............................................. 
  ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
ประเภท………………………………………………………………………………………ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.................................................................................................. จํานวนคนงาน................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...................... หมู่ที่............ ตําบล................................ อําเภอ.............................. จังหวัด................. 

  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับใบอนุญาต 
  ๓. สําเนาใบทะเบียนบ้าน นิติบุคคล (ถ้ามี) 
  ๔. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
  ๕. ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ 
  ๖. ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

แผนทีต่ั้งสถานที่ประกอบการโดยสังเขป 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ).................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             (............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๒- 

 ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (     ) เห็นสมควรอนุญาต และสมควรกําหนดเงื่อนไข  ดังน้ี.................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 (     ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
     (ลงชื่อ)......................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
            (......................................................) 
           ตําแหน่ง............................................................ 
                                                           วันที่.........../.........../............... 

  

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

(     ) เห็นสมควรอนุญาต  
 (     ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
     (ลงชื่อ)...................................................... 
            (......................................................) 
           ตําแหน่ง............................................................ 
                                                           วันที่.........../.........../............... 

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
            (......................................................) 
           ตําแหน่ง............................................................ 
                                                           วันที่.........../.........../............... 



 

 

 
แบบ สม. ๒ 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําเก็บ ขน หรือจัดการปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มที่...........................เลขท่ี..............................ปี.......................... 

  อนุญาตให้.............................................................................อายุ..........ปี สัญชาติไทย............. 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่............................... หมู่ที่............... ตรอก/ซอย ................................ถนน..................... 
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด....................................... 
โทรศัพท์................................................. โทรสาร.......................................... 

  ข้อ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท................................................................................................... ค่าธรรมเนียม...............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............................. เลขที่..................... ลงวันที่................เดือน.......................พ.ศ. .............. 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.........................................................จํานวนคนงาน........................................ คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่........................... หมู่ที่....................... ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................... 
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด................................................ 
โทรศัพท์.............................................. โทรสาร...................................... 

  ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
   (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  (  ) ........................................................................................................................................ 

   ออกให้ ณ วันที่.................... เดือน...................................... พ.ศ. ....................... 

  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี................. เดือน...................................... พ.ศ. ................ 

 

     (ลงชื่อ)............................................................ 
            (............................................................) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
 
คําเตือน   ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในท่ีเปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี ที่ได้รับอนุญาต 
   ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ มิฉะน้ัน ต้องชําระค่าปรับเพ่ิมร้อยละ ๒๐  
 



 

 

แบบ สม. ๓ 

คําขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 

เลขรับที่............................................. 

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

  ข้าพเจ้า.......................................................................... อายุ................ ปี สัญชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่........ ตรอก/ซอย.............................. ตําบล/แขวง............................................  
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด........................................ โทรศัพท์.............................................................. 
โทรสาร.................................. 

  ขอย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ประเภท............................................................................................... ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า....................................................... จํานวน........................... คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่........................ 
หมู่ที่....................... ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต................................ จังหวัด.................................. 
  พร้อมคําข้อน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๑. ใบอนุญาตเดิม 
  ๒. สําเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ 
  ๓. สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๔. .............................................. 

  ขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)............................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
             (..............................................) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สม. ๔ 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลขที่รับ............................................... 

        เขียนที่.......................................................... 
               วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ........................ 

  ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.................ปี สัญชาติ...................................... 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย .......................... ถนน.......................ตําบล/แขวง.......................... 
อําเภอ/เขต ............................... เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ....................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท์................................................... โทรสาร................................................... 
ชื่อกิจการว่า..........................................................................จํานวนคนงาน............... คน ตั้งอยู่เลขที่....................... 
หมู่ที่........... ตรอก/ซอย .......................... ถนน................................... ตําบล/แขวง ................................................ 
อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด............................................. โทรศัพท์......................................... 
โทรสาร.................................................  

  ขอยื่นคําขอต่อองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 

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

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

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

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

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

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

 

  ขอรับรองข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

                                                          (ลงชื่อ).................................................ผู้ขออนุญาต 
             (................................................) 



 

 

                                             ใบแทน                                                               
 
 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําเก็บ ขน หรือจัดการปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มที่...........................เลขท่ี..............................ปี.......................... 

  อนุญาตให้.............................................................................อายุ..........ปี สัญชาติไทย............. 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่............................... หมู่ที่............... ตรอก/ซอย ...........................ถนน......................... 
ตําบล/แขวง.................................................. อําเภอ/เขต................................................... จังหวัด.................... 
โทรศัพท์................................................. โทรสาร........................................... 
  ข้อ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท................................................................................................... ค่าธรรมเนียม...............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............................. เลขที่..................... ลงวันที่................เดือน.......................พ.ศ. .............. 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.........................................................จํานวนคนงาน.......................................................... คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่........................... หมู่ที่....................... ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................... 
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด................................................ 
โทรศัพท์.............................................. โทรสาร...................................... 
  ข้อ ๒ ผู้ไดร้ับใบอนุญาตต้องปฏิบัติเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
   (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  (  ) ........................................................................................................................................ 

   ออกให้ ณ วันที่.................... เดือน...................................... พ.ศ. .............................. 

  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี................. เดือน...................................... พ.ศ. ................ 

     (ลงชื่อ)............................................................ 
            (............................................................) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
 
คําเตือน   ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ ที่ได้รับอนุญาต 
   ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ มิฉะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมร้อยละ ๒๐  
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