
 หนา   ๑๓๔ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลวังชะพลูโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูและนายอําเภอขาณุวรลักษบุรี   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล  

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   
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  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัสดุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด 

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “มูลฝอยติด เชื้ อ”  หมายความว า   มู ลฝอยที่ เ ปนผลมาจากกระบวนการ 

ใหการรักษาพยาบาล  การตรวจชันสูตรศพ  การใชสัตวทดลอง 

  “มู ล ฝอ ยอั น ต ร า ย ”  ห ม ายค ว าม ว า   มู ล ฝ อยที่ มี อ ง ค ป ร ะ ก อบทั้ ง ห ม ด   

หรือเพียงบางสวนท่ีอาจทําใหเกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณ  ความเขมขน  คุณภาพทางกายภาพ  

เคมี  และชีวภาพ  เชน  ประเภทติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภทที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด  

วัตถุระเบิด  สารพิษ  และประเภทท่ีทําใหเกิดโรค   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ  ๖  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูอาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูหรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูและระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูหรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลวังชะพลูมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลวังชะพลูตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลวังชะพลูจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสาร

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑)  ตองมียานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

      (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

      (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

      (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

      (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

      (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

      (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ 

ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูประกาศกําหนด 
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   (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓)  กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด  ส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

     (๒.๑)  ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

และขยะมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหาร 

สวนตําบลวังชะพลูกําหนด 

   (๒.๒)  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขยะ  ขน  หรือ

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและเงื่อนไขในการออก

ใบอนุญาตใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูกําหนด 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเหน็สมควรใหเจาพนกังานทองถิ่น

ออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๒  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด   

และแจ ง ให ผู ขออนุญาตแก ไ ข ให ถู กต อ งและสมบู รณ ในคราว เดี ยวกันและในกรณี จํ า เป น 

ที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ 

ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือ 

แจงคําส่ังไมอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลา

ออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   
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แตตองมีหนังสือแจงการขยายและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

  (๑)  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

    (๒)  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลา 

ในการใหบริการและความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให 

เจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วันกอนวันที่เริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราราคาบริการตองไมเกินอัตราที่เกินกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิ ได 
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เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่

คางชําระเวนแตไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลวังชะพลู   

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว
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เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๓  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ

เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูหรือเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

ของผูรับไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูล

ฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด 
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ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลูเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุรจิต  มีศร ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัชะพลู 



 
 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
(๑) คาเก็บ ขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
     - วันหนึ่งไมเกิน 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 
(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
     - วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                              เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  
หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                           เดือนละ 
(๓) คาเก็บและขนมูลฝอย เปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ 
     - ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 
     - เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  
หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ            
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2 
 
 
 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการ ในการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
(คาธรรมเนียม/ป) ฉบับละ                                                                                              
(2) ใบอนุญาตดําเนินกิจการ ในการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย    
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
(คาธรรมเนียม/ป) ฉบับละ   
(3)  ใบแทน                                                                               
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แบบ สม. 1 

เลขท่ีรับ........../..........        เลขท่ี........... 
คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

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

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

 
 ขาพเจา..................................................................อายุ........ป สัญชาติ................อยูบานเลขท่ี................... 
หมูท่ี...........ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................แขวง/ตําบล.................................... 
เขต/อําเภอ.................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต........................................................จังหวัด.................... 
โทรศัพท............................โทรสาร................................ 
  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจประเภท 
 (  ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีตําแหนงกําจัดท่ี............................................................................ 
 (  ) เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดท่ี................................................................. 
 (  ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................................... 
 (  ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดท่ี.................................................................... 
 
 ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) ....................................พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมา
ดวยแลว ดังนี้คือ 

 1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 2) สําเนาทะเบียนบาน 

 3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 
  3.1) ................................................................................................... 
  3.2) ................................................................................................... 

 4) อ่ืน ๆ 
  4.1) ................................................................................................... 
  4.2) ................................................................................................... 
 

 
 
 



 
 

-2- 
แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ ............................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 (   ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ.................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
           (................................................) 
     ตําแหนง..............................................วันท่ี........./............/......... 
 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
     ลงชื่อ................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
             (.................................................) 
     ตําแหนง...........................................วันท่ี........../.........../........ 

 



 
 
                                                                                                                  แบบ  สม. 2 

 
ใบอนุญาต 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

องคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู 
 
เลขท่ี................... 

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

1. ดําเนินกิจการ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
2. ใบอนุญาตใหใชเฉพาะผูรับใบอนุญาต เพ่ือดําเนินกิจกรรมภายในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบลวังชะพลู 

3. ผูท่ีไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

3.1 ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารตําบลวังชะพลู เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. 2557 และปฏิบัติการ อ่ืนใดเ ก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข               
คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังขอบัญญัติและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวน        
ตําบลวังชะพลู 

3.2..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

3.3..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 

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

 
 

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

    เจาพนักงานทองถ่ิน 
  

           (มีตอดานหลัง) 



 
 

                       (ดานหลัง) 
 

รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน ท่ีอนุญาต ท่ีสิ้นอายุ คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
คําเตือน 

1. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบการ 
2. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
3. หากไมขอตอใบอนุญาต  พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตามขอ 2  ตองเสียคาปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  20  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
4. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

                   แบบ สม. 3 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 

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 พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน

นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
1).............................................................................................................................................. 
2).............................................................................................................................................. 
 
ขอรับรองวา ขอความตามแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 
 

 



 
 
 แบบ สม. 4 

แบบคําขอใบอนุญาตตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกํากําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
 

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 พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน

นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
1).............................................................................................................................................. 
2).............................................................................................................................................. 
ขอรับรองวา  ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 
 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


