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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังวน 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังวน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวังวน  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวนและนายอําเภอพรหมพิราม  จึงตราขอบัญญัตินี้ไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังวน  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังวนตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญัต ิ ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   

  “มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ

อันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวท่ีไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังวน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปน

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในองคการบริหารสวนตําบลวังวน 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังวน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลวังวน  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลวังวน  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตาม

วรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวังวน  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 
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บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลวังวน  มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังวน  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน   

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลวังวน  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลวังวน  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลวันวน  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลวังวนจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลวังวน  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ี

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลวังวนจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอย  หรือส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓)  หามผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ท้ิง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอยในอาคาร  สถานที่หรือที่ดินวางอันเปนของเอกชนทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่น 



 หนา   ๒๑๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๔)  หามผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  

เรือขน  หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลวังวน  เวนแตจะเปนการกระทํา 

ของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลวังวน  ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  (๕)  หากผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือท่ีดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสมจน

กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน   

และกําจัด  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดิน

วางเปลานั้นยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลวังวน  ทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่

ดังกลาว  และผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือที่ดินวางเปลานั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้   

  (๖)  หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม  ทิ้งกากอุตสาหกรรม  และของเสีย

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยท่ัวไป 

ขอ  ๙  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังวน  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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  (๔)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปท่ีไดรับใบอนุญาตและมี

การดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 

  (๕)  เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

  (๖)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังวน  ประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ช่ือหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ 

ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังวนประกาศกําหนด 

   (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ  

ผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๔)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิง

ปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 



 หนา   ๒๑๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๒.๑)  มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท่ีใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒)  มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

    (๒.๒.๑)  ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

    (๒.๒.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตว

พาหะนําโรค 

    (๒.๒.๓)  ไม เปนที่นารัง เกียจ  ไมกอให เกิดกล่ินเหม็น  สกปรก 

หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

  (๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑)  หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอย  ตองมีลักษณะ  ดังนี้   

    (๓.๑.๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะ

ปกปด  เปนแบบท่ีงายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

    (๓.๑.๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย 

เพ่ือมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

    (๓.๑.๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะ

ชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

    (๓.๑.๔)  ยานพาหนะขนมูลฝอยตอ งมีค ว ามปลอดภัย สําหรับ

การปฏิบัติงาน  ระดับที่ขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับท่ีปลอดภัย

ตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

   (๓.๒)  หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

    (๓.๒.๑)  ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

    (๓.๒.๒)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัติงาน  ในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บขนมูลฝอย 



 หนา   ๒๑๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๔)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท่ีใชกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๒)  หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยตองกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใด 

วิธีหนึ่งหรือหลายวธิีดงัตอไปนี้  แตวิธีการนีไ้มนําไปใชกับมูลฝอยตดิเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจาก

ชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

    (๔.๒.๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

    (๔.๒.๒)  การเผาในเตาเผา 

    (๔.๒.๓)  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

    (๔.๒.๔)  การจัดการแบบผสมผสาน 

    (๔.๒.๕)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

   (๔.๓)  ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง

ระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตาม

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔)  การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม   

ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

    (๔.๔.๑)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตอง

ดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

   ๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ ลุมน้ําชั้นท่ี  ๑   

และชั้นที่   ๒  หางจากสนามบิน  บอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  

โบราณสถาน  หรือแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ  ในกรณีเปนพ้ืนท่ีลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปา 

ไหลหลากตองมีมาตรการปองกันและแกไขเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๒๑๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   ๒)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบ  

จัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ

และปญหากล่ินรบกวน 

   ๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  

โดยมีการบดอัดกนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

   ๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบ

บําบัดน้ําเ สียที่สามารถปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย   

ใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอ่ืน  

และปดการฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

หรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม  เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง

พาหะนําโรค  รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

   ๖)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละออง 

จากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 

ตอชุมชนตลอดจนไมเปน  แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

   ๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ

และมีระบบเผาทําลายกาซ  หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

   ๘)  มีบอ สําหรับตรวจสอบการปนเป อนของน้ํา ใตดิน  

และในระหวางการดําเนินการฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มี 

การปดบอฝงกลบแลวใหมีการตรวจสอบปละ  ๑  ครั้งติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป 

    (๔.๔.๒)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาในเตาเผาตองดําเนินการให  

ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 



 หนา   ๒๑๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   ๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาตามความ

ในขอ  ๔.๓  มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย  มีการระบายอากาศ  และแสงสวาง 

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

   ๒)  มีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

      (ก)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  

สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานที่สะดวก 

ตอการเก็บรวบรวม  ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบอาหาร 

      (ข)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดงาย   

มีลักษณะปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  การระบายอากาศดี 

      (ค)  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิง  เชื่อมตอกับระบบบําบัด

น้ําเสีย  เวนแตอาคารไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

      (ง)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยได

โดยสะดวก 

      (จ)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอย

มีขอความท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยาง

สม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

   ๓)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย

จัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา 

และปญหากล่ินรบกวน 

   ๔)  ตองเผามูลฝอยท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  

และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิง

อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 



 หนา   ๒๑๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   ๕)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการ

ดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้น 

ตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

   ๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานท่ีกําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๗)  มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลัก

สุขาภิบาลท่ีมีการปองกันน้ําชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  และตองมีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บขี้เถาหนัก 

ที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

   ๘)  มีการกําจัดขี้เถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

และมีมาตรการในการนําขี้เถาเบาออกไปกําจัดเปนประจํา 

    (๔.๔.๓)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการหมักทําปุยและการหมักทํากาซ

ชีวภาพจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ดังนี้ 

     ๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาตามความ 

ในขอ  ๔.๓ 

     ๒)  อาคารคัดแยกมูลฝอย  มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอย

ที่นํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอย 

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

     ๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย   

และอาคารระบบหมักทําปุย 

     ๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก 

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 

ตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 
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     ๕)  มูลฝอยจากการคัดแยกสวนท่ีหมักทําปุยหรือหมักทํา 

กาซชีวภาพไมไดตองมีระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผา

ในเตาเผา  หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

     ๖)  ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่คัดแยกและ

สถานที่หมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

     ๗)  กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด   

มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน  และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพ

หยุดการทํางาน 

    (๔.๔.๔)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัดใช

วิธีการกําจัดมากกวา  ๑  วิธีตามความในขอ  ๔.๑  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

     ๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอย 

ที่กําจัด 

     ๒)  ในกรณีท่ีมีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอื่น ๆ   

ของระบบกําจัดมูลฝอยตองมีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

     ๓)  ตองมีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย

และอาคารอื่น ๆ 

     ๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก 

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 

ตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

     ๕)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผา

ดําเนินการเผาใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามความในขอ  ๔.๓.๒ 

     ๖)  ในกรณีท่ีมีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซ

ชีวภาพจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามความในขอ  ๔.๔.๓ 

   (๔.๕)  หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน  ดังนี้ 



 หนา   ๒๒๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๔.๕.๑)  ตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอย  

อยางนอย  ๒  คน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข  ดานสุขาภิบาล  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอมดานใดดานหนึ่ง  

สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง   

เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

    (๔.๕.๒)  ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอยตองไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจําปและผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 

    (๔.๕.๓)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอย  รวมท้ังอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก 

การปฏิบัติงาน  มีอุปกรณและเครือ่งมือปองกันอคัคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณ

สถานที่กําจัดมูลฝอยดวย 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   
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แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๔  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมให ผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทา 

หนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ

กําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 
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   (๒.๒)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน  

การปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทา 

หนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ 

   (๓.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

   (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบ

กําจัด 

   (๔.๒)  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน 

การปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔.๔)  ใหนําความในขอ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังวนเทานั้น 



 หนา   ๒๒๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  

ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย  

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลวังวน   

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๒๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๑  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถงึที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 



 หนา   ๒๒๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลวังวน  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวย

สุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังวน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังวนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ชัยธีรณัฏฐ  สกุลธัญพร 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลวังวน  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัวน 



 
 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
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อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
1.1) เศษของลูกบาศก หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอไป  
          ลูกบาศกเมตรละ 
1.2) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป 
          (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร) 
2.1 ) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน   
        500 ลิตร 
- วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร                         เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร                         เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร                         เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร                       เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แตไมเกิน 200 ลิตร                     เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน  300ลิตร                     เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แตไมเกิน 400 ลิตร                     เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร                     เดือนละ 
2.2) คาเก็บและขยะมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน   
       500 ลิตรข้ึนไป 
- วันหนึ่งไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร                                     เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือ    
เศษของลูกบาศกเมตร                                                เดือนละ 
2.3) คาเก็บและขยะมูลฝอยครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ  
- ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน 1 ลูกบาศกเมตร 
คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร                                         
ลูกบาศกเมตรละ                                                        
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ      
เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
3.1) รับทําการเก็บ ขน สงสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป               ฉบับละ 
3.2) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป                      ฉบับละ 
3.3) รับทําการเก็บ ขน จัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ             ฉบับละ 
3.4) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                    ฉบับละ 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังวน พ.ศ. 2560 
 

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

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

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

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 พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน

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

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



 

 

 
 
 
 

 

ใบอนุญาตตามขอบญัญัตอิงคการบริหารสวนตําบลวังวน 
เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 

 
เลขท่ี................... 

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

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

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

สวนตําบลวังวน 

3. ผูท่ีไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

3.1 ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารตําบลวังวน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. 2559 และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่ง          
เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังขอบัญญัติและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลวังวน 

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

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

 

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

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

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

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

 
 



 

 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังวน พ.ศ. 2560 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................
หมายเลขโทรศัพท..............................................โทรสาร.................................................. 

มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาต.................................................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................................................ 
 เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้ 
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบุ……………………………………………………………………………..….) ท่ีรับรองถูกตอง 

สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน

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

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

 

 

 

 

 



 

 

แบบคําขออนุญาตทั่วไป 

การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมลูฝอย 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังวน พ.ศ. 2560 
 

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

 

 
 
 


