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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  ว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 

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  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านโดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านและนายอําเภอกาบเชิง  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติตําบล  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 

ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลอดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

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

สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
ข้อ ๕ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  เป็นอํานาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 
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ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามข้อ  ๕  แทนได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  หรืออาจอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยตามข้อ  ๑๑  ก็ได้ 

ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจัดตั้งไว้ให้  หรือในที่รองรับปฏิกูลหรือมูลฝอยที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านจัดไว้ให้ 

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย  ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  มีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการ
และระเบียบการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ  ๑๑  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านได้ 

ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๑ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  
จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๓) สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคล  (ถ้ามี) 
(๔) บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
(๕) ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
(๖) ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๗) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๘) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๒  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีลักษณะ  ดังนี้ 
   (๑.๑.๑) ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
   (๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
   (๑.๑.๓) มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตราวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
   (๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี  ไม่ร่ัวซึม 
   (๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
   (๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่า   

เป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดส้วม”  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือ  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูล

ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  
 (๒.๑) ต้องมีพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  (รถเก็บขยะ)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
   (๒.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
   (๒.๑.๒) ต้องมีส่วนที่ใช้บรรจุขยะมูลฝอยทั่วไปไม่แตกไม่ร่ัวไม่ซึมปกปิดมิดชิดป้องกัน  

กลิ่นแมลงได้  การหกเร่ียราด  ตกหล่น  และการปลิวกระจาย 
   (๒.๑.๓) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังใส่น้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  

น้ํายาดับกลิ่น   
   (๒.๑.๔) ต้องมีพนักงาน  คนงานที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขตามสมควร  

หรือมีประสบการณ์ในการทํางานลักษณะนี้มาแล้ว  พนักงานต้องมีชุดปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  เสื้อคลุม  
ถุงมือยาง  รองเท้ายางหุ้มแข็ง  มีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ  ๒  คร้ัง 

 (๒.๒) สถานีขนถ่ายมูลฝอย  ต้องมีลักษณะและการดําเนินการขนถ่ายที่ต้องด้วยสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้  มีอาคารขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ทําการขนถ่าย  การระบายอากาศดี  แสงสว่าง 
ที่เพียงพอ  มีการป้องกันปัญหากลิ่นจากมูลฝอย  การปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละออง  เสียงดังรบกวน   
เหตุรําคาญ  สัตว์และแมลงพาหะนําโรค  มีระบบระบายนํ้าเสียและบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ   
โดยน้ําทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อมหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด   
มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยไว้ประจําสถานีขนถ่าย 
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(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัด  สิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย 
 (๓.๑) ผู้ประกอบการต้องระบุแหล่งที่จะนําสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยทั่วไป  ที่เก็บ  ขน   

ได้ไปที่ที่สําหรับกําจัด  และต้องมีสถานที่สําหรับกําจัด  สิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยเป็นของตนเอง  ที่ตั้งของ
สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  และมีมาตรการในการป้องกันเหตุ
เดือดร้อนรําคาญของประชาชนและการร้องเรียน  และต้องแสดงหลักฐานการยินยอมของเจ้าของ 
สถานที่ที่นําไปกําจัด  เว้นสถานที่นั้นเป็นของตนเอง  แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ  หรือสถานที่ที่
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านกําหนดให้  แล้วแต่กรณี 

 (๓.๒) ต้องมีระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม  ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
   ระบบหมักชนิดไร้อากาศ   (Anaerobic  Digestion)  หรือระบบตะกอนเร่ง  

(Activated  Sludge)  หรือระบบบึงประดิษฐ์แบบไหลแนวดิ่ง  (Vertical-flow  Constructed  Wetland)  
หรือระบบบ่อผึ่งหรือบ่อปรับเสถียร  (Stabilization  Ponds)  หรือการใช้ระบบอื่นใดที่สามารถดําเนินการได้
ตามหลักวิชาการ  และสามารถป้องกันพิษภัย  การก่อให้เกิดโรค  สภาพอันน่ารังเกียจ  และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้  และมีมาตรการในการป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญของประชาชนและผลกระทบต่อสุขภาพ 

 (๓.๓) ต้องมีระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกหลักสุขาภิบาล  โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  
หรือหลายวิธี  ดังนี้  การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  หรือการหมักทําปุ๋ย  
หรือการแปรสภาพมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิงทดแทน  และมีมาตรการในการป้องกันเหตุเดือดร้อน
รําคาญของประชาชนและผลกระทบต่อสุขภาพ   

 (๓.๔) ต้องมีพนักงานคนงานท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ด้านสาธารณสุขตามสมควร 
หรือมีประสบการณ์ในการทํางานลักษณะนี้มาแล้ว 

ข้อ ๑๔ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๒  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๗  
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าว 
ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต   
ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน 
ได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน 
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สิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน 
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุอันสมควรถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้ายางหลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว  
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อ 
หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ 
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัด 
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

 (๑.๔) กรณีที่ มีสิ่ งปฏิกูลหกเ ร่ียราด   ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํ ายาฆ่าเชื้อโรค   
(เช่น  ไลโซน  ๕%)  แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๒.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องควบคุมไม่ให้เกิดการปลิวกระจายของขยะมีน้ํา  

สกปรกหกเลอะเทอะ  และจัดวางถังขยะ  หรือที่รองรับขยะให้เรียบร้อย  พร้อมทั้งเก็บกวาดขยะ   
ณ  จุดที่เก็บให้สะอาดเรียบร้อย 

 (๒.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บขนมูลฝอยอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ 
ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดและกําจัด 
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

 (๒.๓) กรณีที่มีการตรวจพบว่าถังขยะ  หรือที่รองรับขยะ  เกิดความเสียหาย  หรือชํารุด  
จากการปฏิบัติงานเก็บขนขยะผู้รับอนุญาตต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจํานวนราคาปัจจุบัน 

 (๒.๔) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
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(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 (๓.๑) ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลของระบบที่นํามาใช้ต้องตรวจสอบ  ควบคุมระบบ

ในการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ  รวมถึงต้องปฏิบัติตาม
มาตรการในการป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญของประชาชนและการร้องเรียน 

 (๓.๒) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   
หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยเคร่งครัดเม่ือพบว่ามีปัญหา  ไม่ว่ากรณีใด ๆ   

ข้อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอใบรับอนุญาตคร้ังแรก  
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
คร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่าน 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ 
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสุญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสุญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบการกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๕ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการของ
ผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสําหรับกรประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  
ขน  สิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านหรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการตามข้อ  ๙  ต้องดําเนินการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการท่ี 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญตัินี้ 
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สืบสมบัติ  ศรีสุรินทร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 












