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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว  วาดวยการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว

โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวและนายอําเภอปากทอ  จึงตราขอบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวตั้งแตวันท่ีไดประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว  

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวแตเพียงฝายเดียว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวอาจมอบใหหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น  หรืออาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุม

ขององคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว  หรืออาจอนุญาตใหหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น  

หรือใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๖ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูล  ในที่หรือทางสาธารณะ

หรือสาธารณะอ่ืนใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ฯลฯ  หรือในที่

ของเอกชน  เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขอนุญาตไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  คุยเขี่ย  ท้ิง  ขน  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

นอกที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  จัดใหมีขึ้น  เวนแต

เปนการกระทําของเจาพนักงานทองถิ่นตามอํานาจหนาท่ี  หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝงหรือถม 

ในสถานท่ีใด  เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีส่ิงรองรับปฏิกูลและมูลฝอย  

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๑ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิดไมรั่ว  ไมซึม  ไมมีกล่ินเหม็น  

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  หรือตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารสถานท่ี 

ในความครอบครองของตน  ไมใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือมีการถายเทหรือทิ้งมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลท่ีขัด 

ตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  โดยวิธีการอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแต

จะไดกระทําโดยวิธีการท่ีถูกลักษณะ  หรือการกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารหรือสถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขน   

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ 

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไว  ณ  ที่เปดเผย  โดยกําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ  

จะตองใหองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น  

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคาร

หรือสถานที่ตั้งนั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีบริเวณใดซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการ  เผา  ฝง  หรือ  โดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๖ หามมิใหผูใดดําเนินการ  รับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๖  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑  

พรอมทั้งย่ืนเอกสารหรือหลักฐานดังตอไปนี้ 
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  (๑) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๒) บัตรประจําตัวประชาชน 

  (๓) แบบแปลนแผนผัง  รายละเอียด  หรือเอกสารที่เกี่ยวเนื่องในการดําเนินกิจการ 

  (๔) เอกสารอื่นใดท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นควรเรียกเพ่ิมตามแตกรณี 

คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอหากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลวและเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๐ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือสัญญา 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ

และความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา  โดยตองรางสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบกอนภายในกําหนด

สามสิบวันกอนวันเริ่มดําเนินการใหบริการ  ท้ังนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชี 

อัตราคาบริการทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๑  เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือแจง   

เจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน  กอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่กําหนดไวในขอ  ๑๗  ตลอดเวลา 

ที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามใบอนุญาต 



หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง

ระเบียบขอบังคับ  ประกาศขององคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๓ เมื่อผูขอรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

กอนใบอนุญาตส้ินสุดอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชบังคับไดเพียงในเขต

องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวเทานั้น 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว 

ขอ ๒๖ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย

ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานที่ตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดบกพรองในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๘ การออกใบแทนอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการและ

เงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงดําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย

และใหมี  วัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๐ ใหใชแบบท่ีพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๒ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๓ 

  (๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม.๔ 

ขอ ๓๑ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตคราวหนึ่งตองไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๖  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในตามาตรา  ๗๑  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไว

ในมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๙  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวใน  มาตรา  ๘๒  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน  มาตรา  ๗๓  

วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๓๒  

ขอ  ๓๓  และขอ  ๓๔  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

หัส  คําทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัมะนาว 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว 

เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 
 
 

๖ 
๗ 
 
 
 

๘ 
 
 
 

๙ 
 
 

 
 

 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 

 
 

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย  
บานพักอาศัย หลังคาเรือนละ 
อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีอยูอาศยัซึ่งมิไดประกอบการคา 
อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีประกอบการคา หองละ 
รานอาหารท่ีเปนตึกแถว 
รานอาหารท่ีเปนคูหาเดียวหรือหลงัเดียว 
ก. ขนาดเล็ก ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 
ข. ขนาดกลาง ตั้งแต ๕๑ – ๑๕๐ ตารางเมตร 
ค. ขนาดใหญ ตั้งแต ๑๕๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
รานอาหารท่ีเปนหาบเรแผงลอย 
โรงแรม ตั้งแต 
ก. ๑ – ๑๐ หอง 
ข. ๑๑ – ๒๐ หอง 
ค. ๒๑ หองข้ึนไป 
ตลาด 
ก. ไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
ข. ตั้งแต ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
ค. ตั้งแต ๑,๐๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
คาเก็บขยะมลูฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงาน หรือสถานท่ีซึ่งมูลฝอยมาก  
  (ปริมาณเกิน   ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป) 
ก. วันหน่ึงไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
ข. วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร   
    (คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ  
๑ ลูกบาศกเมตร) 
 
คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหน่ึงๆ  
 ก. ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 
 ข. เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 
     (คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ  
๑ ลูกบาศกเมตร) 
 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ก.  รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคดิคาบริการ 
ข.  รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคดิคาบริการ 

 
๓๐ บาท/เดือน 
๓๐ บาท/เดือน 
๓๐ บาท/เดือน 
๕๐ บาท/เดือน 

 
๕๐ บาท/เดือน 

๑๐๐ บาท/เดือน 
๒๐๐ บาท/เดือน 

๕๐ บาท/เดือน 
 

๑๐๐ บาท/เดือน 
๒๐๐ บาท/เดือน 
๕๐๐ บาท/เดือน 

 
๕๐๐ บาท/เดือน 

๑,๐๐๐ บาท/เดือน 
๒,๐๐๐ บาท/เดือน 

 
 

๒,๐๐๐ บาท/เดือน 
๒,๐๐๐ บาท/เดือน 

 
 
 
 

๑๕๐ บาท/ครั้ง 
๑๕๐ บาท/ลบ.ม. 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ บาท 
 

๕,๐๐๐ บาท 
 
 



 
สม.๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 
ตามขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลวังมะนาว พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

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

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

ขาพเจา.................................................................................................อายุ................ป สญัชาติ....................... 

อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี................ตรอก/ซอย......................................ถนน......................................... 

ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................. 

หมายเลขโทรศัพท..........................................โทรสาร........................................... 

ดวย................................................................................................................................................ 

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

มีความประสงค.............................................................................................................................. 

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

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้ 

 

 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 

ระบุ………………………………………………………………………………………..….) ท่ีรับรองถูกตอง 

 สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 

 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 

      ๑)........................................................................................................................................... 

      ๒)............................................................................................................................................ 

ขอรับรองวา ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ).................................................................ผูขออนุญาต 

                              (..............................................................) 
 

 



 
 

 

สม. ๒ 

 

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว 

เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
เลขท่ี................... 

เจาพนักงานทองถ่ิน อนุญาตให .................................................................................................... 
สํานักงานเลขท่ี...............................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.............................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท..................................................................โทรสาร.......................................................... 

๑. ดําเนินกิจการ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

๒. ใบอนุญาตใหใชเฉพาะผูรับใบอนุญาต เพ่ือดําเนินกิจกรรมภายในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลวังมะนาว 

๓. ผูท่ีไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารตําบลวังมะนาว เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่ง    
เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังขอบัญญัติและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว 

๓.๒.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

๓.๓.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี .....................เดือน................................พ.ศ.......................... 

                 ออกให  ณ วันท่ี.................เดือน..........................................พ.ศ........................... 
 

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

       (...............................................) 
    เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 



 
สม. ๓ 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

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

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

ขาพเจา...................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ................................................ 

อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........................ถนน.....................................................

ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................

หมายเลขโทรศัพท..............................................โทรสาร.................................................. 

มีความประสงคขอตอใบอนุญาต............................................................................................................ 

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

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

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

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้ 

 

 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 

ระบุ……………………………………………………………………………..….) ท่ีรับรองถูกตอง 

 สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 

 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 

      ๑)............................................................................................................................................ 

      ๒)............................................................................................................................................ 

ขอรับรองวา ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ).................................................................ผูขออนุญาต 

                              (..............................................................) 

 



 
สม. ๔ 

แบบคําขอใบอนุญาตทั่วไป 

การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

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

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

ขาพเจา...................................................................อายุ...................................ป  สัญชาติ.................................. 

อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........................ถนน.....................................................

ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................................

หมายเลขโทรศัพท................................................โทรสาร.................................................. 

มีความประสงค...................................................................................................................................... 

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

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

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

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้ 

 

 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 

ระบุ………………………………………………………………………..………….) ท่ีรับรองถูกตอง 

 สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 

 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 

      ๑)............................................................................................................................................ 

      ๒)............................................................................................................................................ 

ขอรับรองวา ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ).................................................................ผูขออนุญาต 

                              (..............................................................) 

 



 

คํารองขออนุญาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย 

 

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

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

 ๑.  ขาพเจา................................................................อายุ..................ป สัญชาต.ิ.......................... 

อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...........................................

ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด......................................

หมายเลขโทรศัพท..............................................โทรสาร..................................................... 

มีความประสงค 

 ขออนุญาตลงถังขยะ  จํานวน.........................ถัง  ณ บานเลขท่ี...................หมูท่ี...........

ถนน...............................ตําบล...............................อําเภอ...................................จังหวัด.....................................

หมายเลขโทรศัพท.................................................. 

 ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยโดยขาพเจายินดีจายคาธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะ

ตามอัตราท่ีกําหนด 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

 สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ/อ่ืน ๆ ท่ีรับรองถูกตอง 

 สําเนาทะเบียนบาน ท่ีรับรองถูกตอง 

 แผนผังแสดงเสนทางและจุดท่ีขอใหทําการลงถังขยะ 

 ขอรับรองวา ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)........................................................ผูยื่นคํารอง 

                                        (.........................................................) 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะนาว
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


