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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 
เร่ือง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร  ว่าด้วยกําจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครและนายอําเภอวัฒนานคร   

จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร  เร่ือง  การกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก  หรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดหรือที่อื่น ๆ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางที่ซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 

และประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน 

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าได้หรือใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 
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  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานสาธารณสุขในท้องถิ่น 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้มีอํานาจหน้าที่

ตรวจตราดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการด้านสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ 

  “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  บัญญัติว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 

ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ 

ในการประกาศเขตพื้นที่ให้บริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอยมอบให้บุคคลใดดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่

การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข   

หรือการอนุญาต  ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร  

เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร  หรืออาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครอาจมอบอํานาจให้บุคคลใด

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 

หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ  ๑๐  มิให้ใช้บังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินการรับทํา  การเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย 

อันตรายดังกล่าวแจ้งการดําเนินการเป็นหนังสือตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครหรือเขตพื้นที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลวัฒนานครมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลวัฒนานครตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   



 หน้า   ๑๓๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบในการเก็บ  ขนและการกําจัดมูลฝอย

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 

  (๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานต้องรักษาบริเวณสถานท่ี

อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตนไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  หรือมีการถ่ายเทหรือสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอยซึ่งขัดต่อสุขลักษณะ 

  (๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอยในสถานที่อาคาร  หรือเคหสถานในครอบครองของตน  ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

ต้องไม่ร่ัวไม่ซึม  และมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์พาหะนําโรค 

  (๓) ห้ามมิให้ผู้ ใดถ่ายเท  ทิ้งหรือทําให้สิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอยในทางสาธารณะ 

ที่สาธารณะอื่นใดเว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้ง 

หรือจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

  (๔) ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร  

ทําการขน  คุ้ยเขี่ย  หรือขุด  มูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานที่ เทมูลฝอยใด ๆ   

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร   

  (๕) ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร  

ทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรับขยะ  รถขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูล 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 

  (๖) ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 

  (๗) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมูลภาวะที่เป็นพิษ  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตาม

คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (๘) สถานประกอบกิจการใด ๆ  ที่มีการทําให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเป็นพิเศษ  

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารน้ันต้องจัดให้มีที่พักมูลฝอยรวม  ภาชนะที่บรรจุมูลฝอยต้องปิดให้มิดชิด  

ไม่ไห้มีการแพร่กระจายเชื้อโรคหรือส่งกลิ่นเหม็น  และจัดให้มีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลในสถานที่นั้น ๆ  ด้วย 
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ข้อ ๘ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรว่าสถานท่ีหรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น   โดยเ รียกค่าธรรมเนียมเก็บขน   
เม่ือได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   
หรือเม่ือได้ปิดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ที่เปิดเผยในบริเวณกําหนด 
ไม่น้อยกว่าสามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศแจ้งแก่ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร
หรือเคหสถานจะต้องให้ เจ้ าหน้าที่ ซึ่ ง เจ้ าพนักงานท้องถิ่ นแต่ งตั้ งห รือบุคคลที่ ได้ รับอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น  เก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานที่  อาคารหรือเคหสถาน 
ซึ่งตนครอบครองโดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บตนตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานท่ี  
อาคารหรือเคหสถานซึ่งอยู่ในเขตเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
จากสถานที่  อาคารหรือเคหสถานซึ่งอยู่ในเขตเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้เป็นไปตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่ง  ปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลวัฒนานครจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสาร
และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๔) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
   (๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
    (๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
    (๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น  

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิด  อยู่ด้านบน 
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    (๑.๓) มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 

    (๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 

    (๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด   

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซล  ๕%) 

    (๑.๖) ที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีการแสดงข้อความให้รู้ว่า 

เป็นพาหะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดส้วม”  เป็นต้น  ต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน 

   (๒) ต้ อ งจั ด ให้ มี เ สื้ อคลุ ม   ถุ ง มื อยาง   รอง เท้ าหนั งยา งหุ้ มสู ง ถึ ง แข้ ง   

สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

   (๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา 

สิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกต้องแห่งใด 

  ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

   (๑) ต้องมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามแบบที่กรมอนามัยกําหนด 

   (๒) สถานที่กําจัดต้องอยู่ห่างไกลชุมชน 

   (๓) สถานที่กําจัดต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่เก็บได้นานถึง  ๒๘  วัน  เพื่อให้ 

เกิดการย่อยสลาย 

   (๔) มีหลักเกณฑ์  วิธีกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๕) ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมเก่ียวกับ  “สุขลักษณะ

ของการจัดการสิ่งปฏิกูล”  ตามที่ราชการท้องถิ่นกําหนด 

   (๖) แผนที่ตั้งแหล่งกําจัด  และรูปแบบรายละเอียดบ่อ 

   (๗) ต้องผ่านการตรวจรับรองจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  ค. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๑) ต้องมีพาหะในการขนมูลฝอย  มีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

    (๑.๒) ส่วนของรถใช้เก็บขนมูลฝอยต้องปิดมิดชิดได้  ไม่ทําให้มูลฝอยหกล้น  

หรือปลิวฟุ้งกระจาย 
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    (๑.๓) ที่ตัวพาหนะขนส่งมูลฝอยต้องจัดให้มีข้อความแสดงให้รู้ว่าเป็นพาหะ 

ขนมูลฝอย  เช่น  “รถเก็บขยะ”  เป็นต้น  ต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงาน

ที่ออกใบอนุญาต  ชื่อเจ้าของกิจการหรือบริษัทด้วยอักษรภาษาไทยที่เห็นได้ชัด  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  (ถ้ามี) 

   (๒) ต้องให้มีผ้าปิดปาก  จมูก  สวมถุงมือ  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง   

สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

   (๓) กรณีไม่มีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะเอาไปกําจัด  

ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกต้องแหล่งใด 

  ง. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย 

   (๑) ต้องมีใบรับรองสถานที่หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

   (๒) ต้องมีระบบกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เช่น  ระบบเตาเผา  ระบบฝังกลบ  

ระบบหมักเป็นปุ๋ย  ซึ่งแต่ละระบบต้องมีหลักเกณฑ์การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน 

และประชาชนข้างเคียง 

   (๓) อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนและได้ดําเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนแล้ว 

   (๔) ต้องผ่านการตรวจรับรองจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต  หรือหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด

ในข้อบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินเจ็ดวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคหน่ึงหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๔ ในระหว่างดําเนินกิจการ  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  ก. ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
   (๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุมถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุมถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง 
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลและทําความสะอาดท่อ 
หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซล  ๕%) 

   (๓) ทําความสะอาดพาหนะขนส่งถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัด 
หรือกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

   (๔) กรณีที่ มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราดให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค   
(เช่น  ไลโซล  ๕%)  แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

   (๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
  ข. ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนนิกิจการการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๑) ขณะทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้สวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยางและรองเท้าหนังยาง 
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒) ขณะกําจัดต้องป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๓) ต้องดําเนินการกําจัดกากเหลือโดยวิธีการที่ถูกต้อง 
   (๔) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
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  ค. ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
   (๑) ขณะทําการเก็บขยะมูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อสะท้อนแสง

หรือเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง
จากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒) ต้องทําความสะอาดรถขนขยะมูลฝอย  อย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจาก 
ที่ออกปฏิบัติขนมูลฝอยแล้ว  สําหรับสถานที่ล้างต้องอยู่ห่างชุมชนและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

   (๓) ต้องมีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
  ง. ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
   (๑) ขณะกําจัดมูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยางและรองเท้าหนังยาง 
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒) ขณะกําจัดต้องคํานึงถึงผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๓) ขณะกําจัดต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล 
   (๔) ต้องมีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ ให้ มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครเท่านั้น 
การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ   

เม่ือได้รับคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
จะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ ายข้ อ บัญญัติ นี้ ใ นวั นที่ ม า รับ ใบอนุญาตสํ าห รับกรณีที่ เ ป็ นการขอ รับ ใบอนุญาตค ร้ั งแรก   
หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่ เ ป็นการต่อใบอนุญาตตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการนั้น   
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต้ผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนด 
การเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
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ในกรณีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 

และค่าปรับจนครบจํานวน   

ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลวัฒนานคร 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ ได้ รับใบอนุญาตตามข้อ บัญญัตินี้ เ ป็นผู้ ดํ า เนิน กิจการตามข้อ บัญญัตินี้ 

จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการเกินกว่าอัตราค่าบริการข้ันสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในส่วนที่เป็นสาระสําคัญให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันสูญหายหรือวันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ   

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายหรือทราบถึงการสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบการขอออกใบแทนด้วย 

  (๒) กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบการออกใบแทนด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ .ศ .   ๒๕๓๕   หรือกฎกระทรวงที่ออก 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ใน เ ร่ื อ งที่ กํ าหนด ไ ว้ เ ก่ี ย ว กับการประกอบ กิจการตาม ท่ี ได้ รั บ ใบอนุญาตตามข้ อ บัญญั ติ นี้   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือผู้รับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ 

หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๓ คําสั่ งพักใช้ ใบอนุญาตและคําสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตให้ทํ า เ ป็นหนั งสือแจ้ ง 

ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว   

ให้ส่งคําสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักการงาน

ของผู้ รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้ รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง   

หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ เ จ้ าพนักงานท้องถิ่ น มี คํ าสั่ ง ใน เ ร่ือง เกี่ ยว กับการออกใบอนุญาต 

หรือการไม่ออกใบอนุญาต  หรือไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต  หรือสั่งพักใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต   

หรือคําสั่งอื่น ๆ  ตามที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้  ถ้าผู้ได้รับคําสั่งดังกล่าวไม่พอใจให้ผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ 

เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งนั้น 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่ง  เว้นแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

จะมีคําสั่งให้ทุเลาการบังคับ 

การพิจารณาอุทธรณ์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้มีอํานาจอุทธรณ์  พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน  ในกรณีมีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนกําหนดเวลาดังกล่าว 
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เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งเป็นอย่างใดแล้ว  หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าว   

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ย่ืนอุทธรณ์เป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป   

คําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการ  

เก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร  หรือเขตพื้นที่การอนุญาต 

ให้บุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ 

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครประกาศ 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  คําสั่ง  และประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

ระเบียบ  คําสั่ง  ตามวรรคหน่ึงนั้น  เม่ือได้ประกาศแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประยูร  เรียเต็ม 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 
                                        เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ลําดับท่ี รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๑.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับอาคาร หรือเคหะ 

ก.   วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                              เดือนละ 
      ข.  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร          เดือนละ 
      ค.  วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร          เดือนละ 
      ง.  วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร           เดือนละ 
      จ.  วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร         เดือนละ 
      ฉ.  วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร       เดือนละ 
      ช.  วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร       เดือนละ 
      ซ.  วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร       เดือนละ 
      ฌ. วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร       เดือนละ 
๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาดโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสถานที่ซ่ึงมีมูลฝอยมาก (เกิน ๕๐๐ ลิตร/วันขึ้นไป)  
      ก.  วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                       เดือนละ 
      ข.  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขน 
 ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศกเ์มตร     เดือนละ 
๑.๓ ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหน่ึง ๆ 
ไม่เกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร                                        ครั้งละ 
๑.๔ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรอืสิ่งปฏิกูลครัง้หน่ึง 
      ก.  ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 
      ข.  เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ 
ขน รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 
๒.๑ รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือ 
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ/ปี 
๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือ 
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ/ปี 

 
 

๔๐ 
๘๐ 
๑๒๐ 
๑๖๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



คําขอท่ัวไป 
ตามข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร เรือ่ง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

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

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................อายุ.............ปี 
สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย........................ถนน............................................
หมู่ท่ี..........................ตําบล.....................................................อําเภอ...........................................................
จังหวัด...............................................เบอร์โทรศัพท์......................................... 
  มีความประสงค์ 
  □ ขอเลิกดําเนินธุรกิจหรือรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามใบอนุญาต
องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร เล่มที่ .................... เลขที่ .................../...................ออกเม่ือวันที่ ........... 
เดือน ...................................... พ.ศ. ................. 
  □ ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต เล่มท่ี .................... เลขที่ .................../................... 
ออกเม่ือวันที่ ........... เดือน ...................................... พ.ศ. ................. โดยขอแก้ไขรายการดังนี้ 
  เดิม............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็น………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  □ ขอรับใบอนุญาตที่สูญหาย ได้แนบเอกสาร ดังน้ี 
   O สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย
      หรือทราบถึงการสูญหาย 
  □ ถูกทําลาย หรือชํารุด 
   O ใบอนุญาตเดิม เท่าท่ีมีหรือเหลืออยู่ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
(ลงช่ือ)........................................................ผู้ขออนุญาต 
   (..................................................................) 
  ............../..................................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําส่ังเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(........) อนุญาต 
(........) ไม่อนุญาต 
 
ลงช่ือ................................................... 
    (.....................................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 
วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ..............



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 
หรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลวัฒนานคร 
เขียนที่............................................................... 

วันท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ......................... 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................อายุ.............ปี 

โดย......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย........................ถนน............................................
หมู่ท่ี..........................ตําบล.....................................................อําเภอ...........................................................
จังหวัด...............................................เบอร์โทรศัพท์......................................... 
  ได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภท 
  □ รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  
  □ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยทั่วไป  
  □ รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเช้ือ  
  □ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  
  ในกรณีผู้ขออนุญาตขออนุญาตกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องจัดให้ทีสถานท่ีหรือแหล่งกําจัด
ด้วยโดยมีสถานท่ี.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าไดแนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ี 
  □  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) เลขที่.......................... 
  □  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  □  สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นคําขอเปน็นิติบุคคล) 
  □  หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล) 
  □ หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  □  เอกสารรายระเอียดอ่ืน ๆ.................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
(ลงช่ือ)........................................................ผู้ขออนุญาต 
   (..................................................................) 
  ............../..................................../.................. 
 
 

 

คําส่ังเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(........) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(........) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
ลงช่ือ................................................... 
    (.....................................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 
วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ..............



 
 

ใบอนุญาต 
 

เล่มท่ี.................เลขท่ี................/.................. 
 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..................................................................................อายุ...............ปี   
สัญชาติ........................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่....................................................บ้านเลขท่ี.......................
หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................ตําบล................................................. 
อําเภอ...............................................จังหวัด...........................................เบอร์โทรศัพท์........................................ 
  ช่ือสถานประกอบกิจการ....................................................................ประเภท.......................... 
ต้ังอยู่เลขที.่...............หมู่ที.่............ตรอก/ซอย...........................ถนน...........................ตําบล............................... 
อําเภอ...............................................จังหวัด...........................................เบอร์โทรศัพท์........................................ 
 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ...................บาท (................................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.....................เลขที.่........................ลงวันท่ี...................................................................... 
 เป็นผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจหรือรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวัฒนานคร 
  □ รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป * 
  □ รับทําการกาํจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยทั่วไป * 
  □ รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเช้ือ ** 
  □ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ** 
 (๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (๓) การเรียกและเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากเคหสถานให้เรียกเก็บในอัตรา 
ตามที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครกําหนด 
 (๔) ผู้ได้รับอนุญาตต้องประชาสัมพันธ์เพ่ีอให้ประชาชนทราบ ติดสต๊ิกเกอร์ป้ายหรืออักษรภาพ 
ข้อความบนรถท่ีให้บริการโดยสามารถมองเห็นโดยชัดเจน ว่าได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 
 (๕) ผู้ได้รับอนุญาตต้องทําการเก็บ ขน เท ถ่าย ท้ิง หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้เป็นไปตาม 
สุขลักษณะหรือต้องจัดให้มีสถานท่ีหรือแหล่งกําจัดที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
 (๖) หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบธุรกิจตามท่ีได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจาณาให้เพิกถอนการอนุญาตได้ 
 

 
(พลิก) 

 
 



  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต □ ๕,๐๐๐ บาท (กรณีการอนุญาตตามหัวข้อที่มีเครื่องหมาย *) 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต □ ๑๐,๐๐๐ บาท (กรณีการอนุญาตตามหัวข้อที่มีเครื่องหมาย **) 
 

 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันท่ี ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............ 
 ออกให้ ณ วันท่ี ......... เดือน .................................. พ.ศ. ............ 
 
 

 
 
     ลงช่ือ................................................................          

     (...........................................................) 
                                นายองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 

 
คําเตือน (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


