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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  ว่าด้วยการจัดการ 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ  
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นและนายอําเภอวังทอง  จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  เรื่อง  การจัดการ
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น   
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่ เล้ียงสัตว์   
หรือที่อ่ืน  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น 
“เจ้าพนกังานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่

สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรอืราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  หรืออาจอนุญาต 
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือ
เขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
การคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน
หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนกแอ่น  มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นจะต้องดําเนินการ 
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับใน 
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลวงันกแอ่น  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นจัดไว้ให้ 

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 
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(๓) ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  เป็นต้นว่า  
ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระ  บ่อน้ํา  หนองน้ํา  ริมทาง  แหล่งท่องเที่ยว  เว้นแต่ในที่ซ่ึง
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

(๔) ห้ามผู้ใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  
ไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาด้านนอก 

(๕) ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
(๖) ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขนหรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิบัติและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  เว้นแต่เป็นการกระทํา
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น 

(๗) ห้ามผู้ใดทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับรถขน  เรือขนหรือ
สถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงาน  
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น 

(๘) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
ในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

(๙) ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึมและไม่มีกล่ินเหม็น
รั่วออกมาด้านนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซ่ึงเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
วังนกแอ่น  จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๙  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซ่ึงมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
   (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
   (๑.๑.๒) ได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  โดยต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกัน

กล่ินและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
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   (๑.๑.๓) ได้รับอนุญาตให้มีป๊ัมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของ 
ส่ิงปฏิกูลด้วย 

   (๑.๑.๔) ได้รับอนุญาตให้มีท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่รั่วซึม 
   (๑.๑.๕) ได้รับอนุญาตให้มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  

ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
   (๑.๑.๖) ได้รับอนุญาตให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลให้รู้

ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  เช่น  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย 
ซ่ึงมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน   
 (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําส่ิงปฏิกูล

ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
 (๒.๑) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และส่ิงแวดล้อม  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
 (๒.๒) ต้องจัดให้มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งสําหรับผู้ปฏิบัติ 
 (๒.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําส่ิงปฏิกูล

ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
 (๒.๔) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๒.๕) ทําความสะอาดท่อ  หรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้ว  
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อ  หรือสายยางที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อ
หรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 

 (๒.๖) ทําความสะอาดพาหนะขนส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับบําบัด 

 (๒.๗) กรณีที่ส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

 (๒.๘) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 (๒.๙) ทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายางทุกวันที่ปฏิบัติงาน 
 (๒.๑๐) ผู้ดําเนินการขนถ่ายส่ิงปฏิกูลจะคิดค่าบริการได้ไม่เกินอัตราที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลวังนกแอ่นกําหนด 
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(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องมีภาชนะเก็บขนมูลฝอย  
ซ่ึงมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

 (๓.๑) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันต้องได้รับการออกแบบ  ประกอบ  และสร้างให้มีลักษณะ
ถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอ่ืน  ๆ   ที่เก่ียวข้องสามารถป้องกันการปลิว  ตกหล่นของมูลฝอย
ในขณะทําการจัดเก็บ  และขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด 

 (๓.๒) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันต้องมีข้อความด้านข้างละด้านหลังรถขนาด  รูปลักษณะ  
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นเห็นสมควร  ดังนี้ 

 (๓.๓) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบสําหรับการเก็บมูลฝอยอย่างเพียงพอ  และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
ประจําวัน 

 (๓.๔) ผู้รับจ้างต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย  สําหรับผู้สัญจรทางเท้าริมถนน  และ
ภาชนะรับมูลฝอยรวมในเขตพื้นที่บริเวณตามรูปแบบ  ชนิดและตําแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น
กําหนด 

 (๓.๕) ผู้รับจ้างจะต้องทําการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแล้วนั้น  ไปกําจัดยังสถานที่กําจัด
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นกําหนดเท่านั้น 

 (๓.๖) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสถานที่ทํางานถาวรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  
ซ่ึงสามารถติดต่อในจํานวนที่เหมาะสมตลอดจนเวลาทํางานปกติ  และสถานที่ทําการจะต้องเปิดให้
ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการ  หรือร้องเรียนได้ในระหว่างเวลาทํางานได้โดยสะดวก 

 (๓.๗) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีลานจอดรถหรืออาคารจอดรถสําหรับที่เก็บมูลฝอยใช้ใน 
การปฏิบัติงาน  และต้องดูแลรักษาให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะตลอดเวลา 

 (๓.๘) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการล้างทําความสะอาดอย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 
ที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย  และน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดที่ถกูหลักสุขาภิบาล 

 (๓.๙) ในระหว่างการปฏิบัติงาน  พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างจะต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบ
ที่มีชื่อ  นามสกุล  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นก่อนเริ่มดําเนินการ 

 (๓.๑๐) ในการปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้มีการดําเนินการเก็บขนมูลฝอย
ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการทํางานหรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือทําให้เกิดการละเมิดต่อผู้อ่ืน 

 (๓.๑๑) ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เช่น  งานประจําท้องถิ่นงานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ  
ตลอดจนงานเทศกาลต่าง ๆ  ซ่ึงจัดโดยอําเภอวังทอง  หรือจังหวัดพิษณุโลก  องค์การบริหารส่วนตําบล 
วังนกแอ่น  หน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานเอกชน  องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  เพื่อให้บริการจัดเก็บ  ขนมูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงานพิเศษในช่วงระหว่างงานเม่ืองานเสร็จ
ส้ินแล้ว  โดยผู้รับจ้างไม่อาจคิดค่าบริการเพิ่ม 
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 (๓.๑๒) ผู้รับจ้างต้องจัดการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ ง 
เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

 (๓.๑๓) ผู้รับจ้างเก็บขนมูลฝอยจะเก็บค่าบริการเป็นพิเศษ  เพิ่มจากที่องค์การบริหารส่วนตําบล
วังนกแอ่นกําหนดไว้ไม่ได้ 

 (๓.๑๔) ผู้รับจ้างหลังจากได้จัดเก็บส่ิงปฏิกูลแล้ว  ต้องลาดคอนกรีตรอบ ๆ  ฝาปิดท่อ 
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการจํากัดมูลฝอย 
 (๔.๑) ส่วนราชการ  หรือเอกชนที่รับดําเนินการกําจัดมูลฝอยต้องปฏิบัติตามประกาศ

ข้อกําหนดขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  หรือตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (๔.๒) ห้ามผู้ใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

 (๔.๓) ผู้ใดประสงค์ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นกําหนด 

 (๔.๔) คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตาม
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นกําหนด 

 (๔.๕) เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ที่กําหนดไว้แล้วและเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต
ตามแบบ  สม.๒   

 (๔.๖) ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิ
ได้มารับใบอนุญาต  และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 

 (๔.๗) ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือ 
กับผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการ
และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในกําหนดสามสิบวันก่อนวันที่เริ่มการให้บริการ  ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินกําหนดไว้ในบัญชี
อัตราค่าบริการชั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 (๔.๘) เม่ือผู้รับอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด  จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันก่อนวันที่เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
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 (๔.๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
   (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการตาม

ใบอนุญาต 
   (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
   (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
   (๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน 
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ิน
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 
 (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้ว  
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อหรือ
สายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
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 (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วยวิธีการ 
ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

 (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
 (๒.๑) ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเป็น

ธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
 (๒.๒) ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นกําหนด 

 (๒.๓) คุณสมบัติของผู้อนุญาตดําเนินกิจการทําการเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนกแอ่น 

 (๒.๔) เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคาํขอใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.๒ 

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๓.๑) ห้ามการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 
 (๓.๒) กําหนดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูลมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะ  และสถานที่

เอกชน 
 (๓.๓) กําหนดวิธีการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของ  หรือ 

ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคาร 
หรือสถานที่นั้น ๆ 

 (๓.๔) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและ
ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 (๓.๕) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  
หรือมูลฝอย  เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๙  ปฏิบัติ  ตลอดจนกําหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะ 
การให้บริการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๙   
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(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
 (๔.๑) ส่วนราชการ  หรือเอกชนที่รับดําเนินการกําจัดมูลฝอยต้องปฏิบัติตามประกาศ

ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  หรือตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
หรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นเท่านั้น   

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนกแอ่น   

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญตัินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 
 

 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ข้อ ๒๓ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 
วันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ   ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๘  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่นเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และ 
ให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ชัยยนต์  มาไชยนาม 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น 



 

 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น 

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ลําดับ
ที่ ประเภท อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท)
๑ อัตราคา่เก็บ ขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔) 

๑.๑ คา่เก็บและขนสิง่ปฏิกูล 
      - ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึงๆ ลูกบาศก์เมตรแรก  
และลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป ลกูบาศก์เมตรละ 
(เศษเกินคร่ึงลกูบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับหน่ึงลูกบาศก์เมตร) 
๑.๒ คา่เก็บและขนมูลฝอย 

 
 

๒๐๐ 
๑๐๐ 

 ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึง่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
 
     - วันหน่ึงไม่เกิน ๔๐ ลิตร  เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน   ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน   ๖๐ ลิตร เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน   ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน   ๘๐ ลิตร เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน   ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
 

 
 

๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 
๑๐๐ 
๑๑๐ 

 ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึง่เกิน ๕๐๐ ลิตรขึน้ไป 
     - วันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร    เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลกูบาศก์เมตรหรือ 
เศษของลูกบาศก์เมตร                 เดือนละ       
       

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเปน็ครัง้คราวครัง้หนึ่งๆ 
     - ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร              ครัง้ละ 
     - เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร คา่เก็บและค่าขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือ 
เศษของลูกบาศก์เมตร    ลูกบาศก์เมตรละ 
 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๒ อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนนิกิจการตามมาตรา ๑๙ 
ก.รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ              ฉบับละ 
ข.รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ              ฉบับละ 
(ค่าบริการตามข้อ ก. และข้อ ข. หากเป็นรถให้คิดเป็นค่าธรรมเนียมต่อคัน/ปี) 
 

 
 

๔,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

 
 



 

 
 

ใบอนุญาต 
 

ประกอบกิจการ.................................................................. 
 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ.......................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท..................................... 
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ...................บาท(........................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่
...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น 
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 

๔.๑) ......................................................................................... 
๔.๒) ......................................................................................... 
๔.๓) ......................................................................................... 

(๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............  
(๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.....................เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 
 
       
       

 
 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ     
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
  (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(ลงช่ือ) 
 (............................................) 
  ตําแหน่ง.............................................. 
                    เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

(มีตอ่ด้านหลงั) 



 
 
 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลงั) 



 
 
 

                   

คําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต 

 
ประกอบกิจการ.................................................................. 
 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ.......................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท..................................... 
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ...................บาท(........................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่
...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น 
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 

๔.๑) ......................................................................................... 
๔.๒) ......................................................................................... 
๔.๓) ......................................................................................... 
 

(๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............  
(๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.....................เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 
 
       
       

 

 

คําเตือน   ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
  

(ลงช่ือ) 
 (............................................) 
ตําแหน่ง.............................................. 
                    เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 


