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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว 
เร่ือง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓   
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาวและนายอําเภอด่านช้าง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว  เร่ือง  การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังยาวแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ก่อนข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาวมีอํานาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  
ประกาศ  เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด   

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

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

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น  
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ 

กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล  
การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การทดลองเกี่ยวกับโรคและการตรวจชันสูตรพลิกศพหรือซากสัตว์รวมทั้งในการศึกษาวิจัย
เร่ืองดังกล่าวให้ถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด  การตรวจชันสูตร
พลิกศพหรือซากสัตว์และการใช้สัตว์ทดลอง 

  (๒) วัสดุของมีคม  เช่น  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแก้ว  ภาชนะที่ทําด้วย 
แก้วสไลด์และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 

  (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด  ส่วนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้จากเลือด  สารน้ําจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เช่น  สําลี  ผ้าก๊อส  
ผ้าต่าง ๆ  และท่อยาง 

  (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง 
  “สถานที่”  หมายความว่า  ที่ซึ่งไม่ใช่อาคารและสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ซึ่งองค์การ

บริหารส่วนตําบลวังยาวหรือเอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  
หรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องดําเนินการเก็บ  
ขนหรือกําจัด 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาวเป็นอํานาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังยาวแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 



หน้า   ๑๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลวังยาวอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ 
วรรคหน่ึงแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว
จัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว  เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงาน  
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว 

ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  
หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว  เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงาน  
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว 

ข้อ ๑๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๓ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็น 
ร่ัวออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ ร่ัวมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ตามแบบ 
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร   
หรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่ายเท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทํา
โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๖ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือ 
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ไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย 
ไม่น้อยกว่าสามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับตั้งแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ 
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน  
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ  ๑๖  ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา  ฝัง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซ่ึงนอกจากถ่ายเท  
ทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่  หรือตามวิธีที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังยาวกําหนดหรือจัดให้ 

ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังยาวกําหนด 

ข้อ ๒๒ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่  
องค์การบริหารส่วนตําบลวังยาวกําหนดไว้ 

ข้อ ๒๓ เ ม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ รับคําขอรับใบอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้แล้วและเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต 
ตามแบบ  สม. ๒ 
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ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับตั้งแต่ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๕ ในการให้บริการตามใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการ
ทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการระยะเวลาในการให้บริการและความรับผิดชอบ  
ในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน  
ก่อนวันที่เร่ิมการให้บริการ 

ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการชั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๒๖ เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใดจะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง

พนักงานท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริการอย่างน้อยสิบห้าวัน 
ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับผู้รับบริการ  

เช่น  การเปลี่ยนอัตราค่าบริการผู้รับใบอนุญาตต้องสําเนาสัญญาที่แก้ไขแล้วนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ภายในกําหนดสามสิบวันก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 
  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๒๕ 
  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ
ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว 

ข้อ ๒๘ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  สม.  ๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ  
ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๒๙ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลวังยาว 
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ข้อ ๓๐ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔ 

ข้อ ๓๑ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  สม.  ๔ 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผู้รับใบอนุญาต
จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๓๓ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
  (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๔ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๕ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๑ 
  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๒ 
  (๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๓ 
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  (๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม. ๔ 
ข้อ ๓๖ กรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหน่ึงไม่เกินสิบห้าวัน 
กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้อง 

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๒๐  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๒๕  ข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๗  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  

วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๓๒  หรือข้อ  ๓๔  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๔๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๓๖  วรรคหนึ่ง  

ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อหนึ่งข้อใดมีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องด้วยความในข้อ  ๓๗   
ข้อ  ๓๘  ข้อ  ๓๙  และข้อ  ๔๐  แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาวเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เกรียงศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว 
 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  ๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆเศษของลูกบาศก เมตร หรือ

ลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป   ลูกบาศกเมตรละ 

เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

  ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรือเคหะ  

     -ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                             เดือนละ 

     -วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร                        เดือนละ 

     -วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร                        เดือนละ 

     -วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร                        เดือนละ 

     -วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร                      เดือนละ 

     -วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร                    เดือนละ 

     -วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร                    เดือนละ 

     -วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร                    เดือนละ 

     -วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                    เดือนละ 

  ๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก (ปริมาณมูลท่ีฝอย 

วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป) 

     -วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                                 เดือนละ 

     -วันหนึ่งเกิน      ๑  ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร                             เดือนละ 

  ๑.๔ คาเก็บขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ                             

     - ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                           ครั้งละ 

     - เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและคาขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  

       หรือเศษลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหดําเนินการตามมาตรา ๑๙  

 ๒.๑ รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย   

        ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                 ฉบับละ 

 ๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                               ฉบับละ 

 

 

๒๕๐ 

๑๕๐ 

 

 

๒๐ 

๔๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๗๐๐ 

๙๐๐ 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 



แบบ สม. ๑ 
 

เลขท่ีรับ…………/…………     คําขอรับ               เลขท่ี………………       
             

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เขียนท่ี……………………………………… 

วันท่ี…………เดือน…………………….พ.ศ…………. 
 

  ขาพเจา……………………………………………………………………..อายุ……………..ป สัญชาติ……….………..
อยูบานเลขท่ี………..…….หมูท่ี……….…..ตรอก/ซอย…………………ถนน……………….ตําบล/แขวง………….………………
อําเภอ/เขต………………………….…………จังหวัด………………………………….…...โทรศัพท………………………………..……… 
 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย
ประเภท…………………………………ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว โดยใชชื่อกิจการวา……………………………
จํานวนคนงาน…….…………คน ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี………….หมูท่ี………..ตําบล……………..……อําเภอ.............................  
จังหวัด ........................โทรศัพท……..............…………โทรสาร........................................... 
 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
(๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
(๓) สําเนาใบทะเบียน นิติบุคคล (ถามี) 
(๔) บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
(๕) ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
(๖) ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)………….……………..…….ผูขอรับใบอนุญาต 
                      (……………….…………………) 

 

 

แผนท่ีต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 

 
 
 
 



 
แบบ สม. ๒ 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เลมท่ี………………….เลขท่ี…………………….ป………………. 
 

  อนุญาตให………………………………………………..…..................................……………..อายุ………………..ป  

สัญชาติ………………..….อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี………………….………หมูท่ี……..ตรอก ซอย……………ถนน…..………........

ตําบล/แขวง………….…………อําเภอ / เขต……………………..จังหวัด…………..……………….โทรศัพท………………………… 

  ขอ ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ประเภท…………………………………………….…………………………………………………..……คาธรรมเนียม…………….……..บาท

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……..………...เลขท่ี………………ลงวันท่ี…….…….เดือน………………..…….…..พ.ศ…………………..……

โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………………….……………จํานวนคนงาน…………………คน          

ตั้งอยู  ....ณ  เลขท่ี………..….หมูท่ี…………ตําบล…..……...……อําเภอ.............................จังหวัด....................................

โทรศัพท……………………….…………..โทรสาร……………………………………………… 

  ขอ ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตาํบลวังยาว  วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย  

(๒) ………………………………………………………………………………………………………...…………… 
 

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

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

 

 

 

ลงชื่อ ………….….……………………..       ลงชื่อ ………………….….……………… 

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

                 ผูรับเงิน                    นายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

 

 

 

คําเตือน  ๑.  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 

   ๒.  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนัน้ตองชาํระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ ๒๐ 

 

 

 



แบบ สม. ๓ 

คําขอตออายุ 

 

เลขท่ีรับ…………/…………                              เลขท่ี……………… 
 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เขียนท่ี…………………………………… 

วันท่ี…………เดือน………………….พ.ศ…………. 
 

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

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

ตําบล/แขวง…………………….....…อําเภอ/เขต………………………. จังหวัด……………….....…….โทรศัพท………………………… 
 

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ประเภท……………………………………………………..……..ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว..............................

โดยใชชื่อกิจการวา………………………………………………………………….………………………….…จํานวนคนงาน……………คน

ตั้งอยู ณ  เลขท่ี……….หมูท่ี………..ตําบล…………………..…..อําเภอ ………………………………… จังหวัด ...........................

โทรศัพท……………………………..โทรสาร……………………………….. 
 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

(๑) ใบอนุญาตเดิม 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน,สําเนาบัตรประชาชน 

(๓) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

             ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 (ลงชื่อ)……………..…………………….ผูขอตออายุใบอนุญาต 

         (…………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สม. ๔ 
 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

 

เลขท่ีรับ…………/…………                      เลขท่ี………........ 

 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เขียนท่ี……………………………………… 

วันท่ี…………เดือน…………………….พ.ศ…………. 
 

  ขาพเจา……………………………………………..…..อายุ……………..ป  สัญชาต…ิ..............................…….…

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

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

โทรศัพท……………………………………โดยใชชื่อกิจการวา………………...………………………….………………………………………..

จํานวนคนงาน…………..คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี……..…… หมูท่ี……….…..ตําบล…………….....…..อําเภอ..............................

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

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว  ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

 

  

 ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 (ลงชื่อ)…………………………………..ผูขอตออายุใบอนุญาต 

                 (………………………………….) 
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