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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  
และนายอําเภอนาโพธ์ิ  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  เรื่อง  การจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอกต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติน้ี  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ี  ให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติน้ี 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น   
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อ่ืน  
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ

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

สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอกอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด  
เป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อน้ี  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย  ว่าด้วยโรงงาน  
แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการ  เก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่
การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขน 
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนกอก  มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่  องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนกอก  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี   ทั้งน้ี  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง   

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ  เก็บ  ขน  และกําจัด 
สิ่งปฏิกูล  และมูลฝอยในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใช้บังคับ  ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในท่ี  หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  จัดไว้ให้ 

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
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ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก
จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปน้ี   

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอกประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๙  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังน้ี 
  (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
  (๑.๑.๒) ส่วนของรถท่ีใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลง

พาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
  (๑.๑.๓) มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดต้ังมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
  (๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่รั่วซึม 
  (๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักนํ้า  ไม้กวาด  นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค  

(เช่น  ไลโซน  ๕%)  เป็นต้น 
  (๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความท่ีตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่า  เป็นพาหนะ

ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ   
ช่ือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  ประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด  

ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลดอนกอก  ก่อนที่จะดําเนินการประกอบกิจการ 
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลดอนกอก  ก่อนที่จะดําเนินกิจการ 
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลดอนกอก  ก่อนที่ประกอบกิจการ   
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์น้ันทั้งหมด  
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอ  
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แก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่   วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด 
ในข้อบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วน้ัน  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธ์ิ 

ข้อ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้า

หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว  ให้ทํา
การดูดนํ้าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ 
ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงาน
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับนํ้าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ
ก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

 (๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ทําการฆ่าเช้ือโรคด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
แล้วทําการล้างด้วยนํ้าสะอาด 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๑) ต้องต่ออายุใบอนุญาตทุกปี   
 (๒.๒) ต้องใช้พาหนะขนถ่ายที่ได้มาตรฐาน 
ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติน้ีให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต   

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอกเท่าน้ัน 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการน้ัน  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการน้ันก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองคร้ัง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
จนครบจํานวน 

ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัติน้ี  ให้เป็นรายได้ของ  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลดอนกอก 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัติน้ีจะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการข้ันสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัติน้ี  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับ
การประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัติน้ี  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้  
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี  และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๓ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  
หรือให้ปิดคําสั่งน้ันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการ  เก็บ  ขน  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
การคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามวิธีการท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนกอก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติน้ีต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ชัยณรงค์  ตังวงศ์ประเสริฐ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกอก 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลดอนกอก 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

  
  
ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม/ป ี หมายเหตุ 

บาท/คัน สตางค ์
๑ กิจการรับทําการจํากัดสิ่งปฏิกูล ๓,๕๐๐   
๒ กิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย ๑๐,๐๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ส.ม.๑  
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 
เขียนที่ ……….………………………………………….….. 

       วันที่ …….……. เดือน…………………..พ.ศ…………… 
 ข้าพเจ้า ……………………………….…………………………..อายุ…………..…….. ปี  สญัชาติ …………….…………. 
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………….……………….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….………………. 
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………... 
 ขอย่ืนแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานที่จาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 
         โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ …………………  ตารางเมตร 
  (  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท …………………………………………………. 
         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ……………….  แรงม้า 
  (  )  กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย ………………….. ( เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด ) 
  (  )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข  จําหน่ายสินค้าประเภท ……………………… 
         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 
  (  )  กิจการรับทําการเก็บ   ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ    ประเภท 
      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกําจัดที่ ………………………………………………. 
                                  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่  .……………………………… 

   เก็บขนมลูฝอย  โดยมแีหล่งกําจัดที่   ….…………………………………………. 
   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่ …………………………………….. 

ต่อ  ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ 
เอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว ……………………………………. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
   ๓.๑.…………………………………………………………………………………… 
   ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
  ๔)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
  ๕)  …..…………………………………………………………………………………………..   
   
             ( ด้านหลังแบบคําขอรับใบอนุญาต ) 



๓ 
 

                                       แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

     ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      ( ……………………………….. ) 
     ตําแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/…….. 
 

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                    ( ……………………………….. ) 
             ตําแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/…….. 
 

 



๔ 
 

  ใบแทน       ส.ม.๑  

  แบบคําขอรบัใบอนญุาต 
เขียนที่ ……….………………………………………….….. 

       วันที่ …….……. เดือน…………………..พ.ศ…………… 
 ข้าพเจ้า ……………………………….…………………………..อายุ…………..…….. ปี  สญัชาติ …………….…………. 
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………….……………….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….………………. 
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศพัท์……………………... 
 ขอย่ืนแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานที่จาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 
         โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ …………………  ตารางเมตร 
  (  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท …………………………………………………. 
         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ……………….  แรงม้า 
  (  )  กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย ………………….. ( เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด ) 
  (  )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข  จําหน่ายสินค้าประเภท ……………………… 
         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 
  (  )  กิจการรับทําการเก็บ   ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ    ประเภท 
      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกําจัดที่ ………………………………………………. 
                                  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่  .……………………………… 

   เก็บขนมลูฝอย  โดยมแีหล่งกําจัดที่   ….…………………………………………. 
   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่ …………………………………….. 

ต่อ  ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ 
เอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว…………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
   ๓.๑.…………………………………………………………………………………… 
   ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
  ๔)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
  ๕)  …..…………………………………………………………………………………………..   
   
            ( ด้านหลังแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ) 



๕ 
 

                                       แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

     ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
      ( ……………………………. ) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

     ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      ( ……………………………….. ) 
     ตําแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/…….. 
 

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                    ( ……………………………….. ) 
             ตําแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/…….. 

 


