
 หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  ว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  และนายอําเภออุทุมพรพิสัย  จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  เรื่อง  การจัดการ
ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น   
“เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  ให้เป็นอํานาจ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  อาจร่วมกับหน่วยงาน

ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 



 หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  หรืออาจอนุญาต 
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด 
ของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 
ส่ิงปฏิกูล  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือ 
เขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  และระเบียบปฏิบัติได้ตาม
ความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ   
ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลขององค์การบรหิารส่วนตําบลหนองห้าง  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองห้าง  มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองห้าง  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
การกําจัดส่ิงปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  
ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  
การจัดการส่ิงปฏิกูลให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้างจัดไว้ให้ 

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแตจ่ะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้างประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๙  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดส้วม) ซ่ึงมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
  (๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายส่ิงปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  สามารถป้องกันกล่ิน

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด  เปิด  อยู่ด้านบน 
  (๑.๑.๓) มีป๊ัมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวดัปริมาณของส่ิงปฏิกูลด้วย 
  (๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่รั่วซึม 
  (๑.๑.๕) มี อุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ   เช่น   ถังตักน้ํ า  ไม้กวาด   

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
  (๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะ

ขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  เช่น  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ชื่อหน่วยงานที่ เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซ่ึงมีขนาด 
ที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้างประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนด

ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 (๒.๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล   

ให้ใช้แบบ  กส.๑ 
 (๒.๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  ให้ใช้แบบ  กส.๒ 
 (๒.๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล   

ให้ใช้แบบ  กส.๓ 
 (๒.๔) คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  กอ.๔ 
 (๒.๕) คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  กส.๕ 
ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง   
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หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันไดร้ับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ  ก่อนส้ิน
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 
 (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสรจ็ส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้ว 
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อ 
หรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕  %) 

 (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

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

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้างเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 



 หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองห้าง 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแตส่องครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า   ๖๙ 
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(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๓ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของ ผู้รับใบอนุญาต  และให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคํา ส่ังแล้วตั้ งแต่ เวลาที่คํา ส่ังไปถึง   
หรือวันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกได้จนกว่าผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่กําหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการ
เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ  ต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการ 
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้างในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้างเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สําราญ  ชัยภา 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองห้าง 
เรื่อง  การจัดการสิง่ปฏิกลู  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

ลําดับที ่ ประเภท 
อัตราค่าธรรมเนียม    

(บาท) 
      ๑ 
 
 
 
       
 

อัตราค่าเกบ็และขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึงๆ 
(๑.๑) เศษของลูกบาศกห์รือลกูบาศกเ์มตรแรก  และลูกบาศก์
เมตรต่อๆไป  ลูกบาศก์เมตรละ 
(๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
(๑.๓) เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
 

 
             

๕๐ 
๒๐ 

 
 

๒ 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเกบ็ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลูโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรบั
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
 

 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กส.๑ 
แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 
เขียนที่..................................................... 

วันที่............เดือน..................................พ.ศ............ 
 

๑. ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.............................. 
โดย......................................ผูม้ีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม.........................................................................................ที่อยู่เลขที.่.............................หมูท่ี่.................
ตรอก/ซอย.....................ถนน.......................................... แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ
.....................................จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท.์...........................................................
ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบ.ุ.........) 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มหรือใบอนุญาตตามกฎหมาย 
 อื่นที่จําเป็น 
 ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีทีม่ีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

   ๑)……………………………………………… 
   ๒)……………………………………………… 
                ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

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



 
 

แบบ กส.๒ 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 
เล่มที่...........................เลขที.่.........................../................................. 
 
 (๑) เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินอนุญาตให้.............................................อายุ..........ปี  สัญชาติ.........................
อยู่บ้าน / สํานักงานเลขที่.........................หมู่ที.่................ตรอก/ซอย..............................ถนน..............................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ......................................จังหวัด...................................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ........................................................................................................................
ประเภท............................................................................................ต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที่..........................
ตําบล.........................................อําเภอ...............................................จงัหวัด.........................................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................................เสียค่าธรรมเนียมปลีะ.................................................บาท
(.......................................................................)  ตามใบเสรจ็รบัเงินเลม่ที่..........เลขที.่..............ลงวันที.่............
เดือน................................พ.ศ...................... 
 (๒) ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม  หลกัเกณฑ์  และเงือ่นไขที่กําหนดในข้อบญัญัติองค์การบรหิารส่วน
ตําบลหนองห้าง  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกลู  พ.ศ.๒๕๕๖ 
           (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมอิาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจพจิารณาให้เพิกถอนใบอนุญาตน้ีได้ 
 (๔) ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอกีด้วย  
                     ๔.๑)..................................................................................................................................... 
                     ๔.๒).................................................................................................................................... 
         (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมือ่วันที่....................เดือน....................................พ.ศ........................... 
         (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นสดุอายุวันที่.....................เดือน...................................พ.ศ........................... 
 
 
 

ลงช่ือ................................................                                                               
(.................................................) 

นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองห้าง 
 
คําเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
 ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะน้ัน  ต้องชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนรอ้ยละ ๒๐ 
 
 
 



 
แบบ  กส.๓ 

 
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

            
  เขียนที่......................................... 

วันที่............เดือน.....................................พ.ศ................. 
 

 ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ.................ปี  สัญชาติ................................  
ที่อยู่เลขที่..............................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................. 
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด...........................................
หมายเลขโทรศัพท์............................... 
                  ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการรบัทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกลูต่อนายก
องค์การบรหิารส่วนตําบลหนองห้าง  โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกจิการว่า............................................................ 
ประเภท.................................................................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ.............................................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน................................คน  ต้ังอยู่  ณ  
เลขที่.....................หมูท่ี่.............ตําบล......................................อําเภอ...................................................................
จังหวัด...................................................  โทรศัพท์........................................... 
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๑) ใบอนุญาตเดิม 
๒) ใบเสรจ็รบัเงนิค่าธรรมเนียม 
๓) …………………………………………………......................................................... 
๔) ..................................................................................................................................................... 

 
                ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
    (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
        (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  กอ.๔ 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 

เขียนที่.................................................... 
วันที่.............เดือน............................................พ.ศ................ 

          ข้าพเจ้า.......................................................................ผู้ได้รบัใบอนุญาต  อายุ............ปี  สัญชาติ................. 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่....................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย................................................................................. 
ถนน.....................................................................................แขวง/ตําบล.................................................................... 
เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท์........................... 
          ช่ือสถานประกอบกิจการ............................................................................................................................... 
ประเภท..................................................................................................ต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที.่...................... 
ตําบล........................................อําเภอ................................................จงัหวัด............................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 
          ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน  ดังต่อไปน้ี 
          (๑)  ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดการสิง่ปฏิกลู  เลม่ที่................
เลขที่...................../...............................ลงวันที่...............เดือน...............................................พ.ศ............................. 
          (๒)  ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตดังกล่าวได้ชํารุด/สูญหายเมื่อวันที่...................เดือน........................................ 
พ.ศ...................... 
          (๓)  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานต่างๆมาด้วยแล้ว  คือ 
               (๑)  ในกรณีที่ใบอนุญาตสญูหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสญูหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินประกอบด้วย 
               (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรอืชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผู้้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 
 
 

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

 
 



แบบ  กส.๕ 
 

คําขออนุญาตต่าง ๆ 
 

  เขียนที่......................................... 
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ................. 

 
 ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ.................ปี  สัญชาติ....................................  
ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................................... 
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ...................................................จังหวัด...........................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................  
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า........................................................................................................................... 
ประเภท...................................................................................................................................................................... 
พื้นที่ประกอบการ..............................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน..................คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่........................
หมู่ที่.............ตําบล.......................................อําเภอ.......................................จงัหวัด.................................................  
โทรศัพท.์.......................................... 
 
 ขอย่ืนคําขอต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
.............................................................................…………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
                      (ลงช่ือ).............................................ผู้ย่ืนคําขอ 
          (........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


