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ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ 
เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. ๒๕๕๗๑ 
   

 
โดยท่ีเป2นการสมควรตราข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลว�าด�วยการจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ

บริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหาร
ส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา 
๖๓ และมาตรา ๖๕ แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค�การบริหารส�วนตําบลดอย
หล�อ ได�รับความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อและนายอําเภอดอยหล�อ จึงออก
ข�อบัญญัติขึ้นไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ข�อบัญญัติน้ีเรียกว�า “ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ เร่ือง 

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
ข�อ ๒  ข�อบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ ต้ังแต�เม่ือ

ได�ประกาศไว�โดยเปGดเผย ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อแล�ว ๓๐ วัน 
 
ข�อ ๓  บรรดาข�อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส�วนท่ีได�ตราไว�แล�วใน

ข�อบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย�งกับข�อบัญญัติน้ี ให�ใช�ข�อบัญญัติน้ีแทน และให�ยกเลิกข�อบัญญัติตําบล 
เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ข�อ ๔  ข�อบัญญัติน้ี 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว�า อุจจาระหรือปIสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด 

ซึ่งเป2นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความว�า เศษกระดาษ เศษผ�า เศษอาหาร เศษสินค�า เศษวัตถุ 

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส�อาหาร เถ�า มูลสัตว� ซากสัตว� หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยง
สัตว�หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป2นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“มูลฝอยอันตราย” หมายความว�า มูลฝอยท่ีมีองค�ประกอบท้ังหมดหรือเพียง
บางส�วนท่ีอาจทําให�เกิดอันตราย อันเน่ืองมาจากปริมาณความเข�มข�น คุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ เช�น ประเภทติดไฟง�าย สารกัดกร�อน สารประเภททําให�เกิดปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ วัตถุ
ระเบิด สารท่ีสามารถถูกชะล�างได� กากกัมมันตรังสี และประเภทท่ีทําให�เกิดโรค 

“มูลฝอยติดเช้ือ” หมายความว�า มูลฝอยท่ีเป2นผลมาจากกระบวนการให�การ
รักษาพยาบาล การตรวจชันสูตรศพ การใช�สัตว�ทดลอง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๔๙ ง/หน�า ๑๑๐/๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว�า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช�เป2นของเอกชนและ 
ประชาชนสามารถใช�ประโยชน�หรือใช�สัญจรได� 

“อาคาร” หมายความว�า ตึก บ�าน เรือน โรง ร�าน แพ คลังสินค�า สํานักงาน หรือสิ่ง
ท่ีสร�างข้ึนอย�างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข�าอยู�หรือเข�าใช�สอยได� 

“เจ�าพนักงานท�องถ่ิน” หมายความว�า นายกองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ 
“เจ�าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว�า เจ�าพนักงานซึ่งได�รับการแต�งต้ังจาก

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข ให�ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“ผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน” หมายความว�า ข�าราชการหรือพนักงาน

ส�วนท�องถ่ินท่ีได�รับการแต�งต้ังจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินให�ปฏิบัติหน�าท่ีในอํานาจของเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ินตามมาตรา ๔๔ แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ข�อ ๕  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ

เป2นอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อแต�ฝPายเดียวเท�าน้ัน 
ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร องค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�ออาจมอบให�บุคคลใด 

ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแทนภายใต�การควบคุมดูแลขององค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ หรืออาจ
อนุญาตให�บุคคลใดเป2นผู�ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป2น
ธุรกิจหรือโดยได�รับประโยชน�ตอบแทนด�วยการคิดค�าบริการก็ได� 

 
ข�อ ๖  ห�ามมิให�ผู�ใด ถ�าย เท ท้ิง หรือทําให�มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือทาง

สาธารณะ เป2นต�นว�า ถนน ตรอก ซอย แม�นํ้า คลอง คู สระนํ้า บ�อนํ้า นอกจากท่ีซึ่งองค�การบริหาร
ส�วนตําบลดอยหล�อจัดไว�ให� 

 
ข�อ ๗  ห�ามมิให�ผู�ใดถ�าย เท ท้ิง สิ่งปฏิกูลในท่ีรองรับมูลฝอย 
 
ข�อ ๘  เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ต�องจัดให�มีท่ีรองรับสิ่ง

ปฏิกูล หรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานท่ีน้ันอย�างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
 
ข�อ ๙  เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารสถานท่ีใด ๆ ต�องรักษาบริเวณอาคาร หรือ

สถานท่ีน้ัน ไม�ให�มีการถ�ายเท หรือท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการท่ีขัดต�อสุขลักษณะ 
 
ข�อ ๑๐  ถ�าเจ�าพนักงานท�องถ่ินเห็นว�าอาคารหรือสถานท่ีประเภทใดในบริเวณใด

ควรทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให�ถูกสุขลักษณะย่ิงข้ึน เจ�าพนักงานท�องถ่ินจะมี
หนังสือแจ�งเจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีน้ันทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�าสิบห�าวัน หรือ
เม่ือได�ปGดประกาศไว�ในท่ีเปGดเผยบริเวณท่ีอาคารหรือสถานท่ีน้ันต้ังอยู�เป2นเวลาไม�น�อยกว�าสิบห�าวันนับ
แต�วันท่ีได�ประกาศแล�ว เม่ือครบกําหนดสิบห�าวันแล�ว เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี
ต�องให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินแต�ฝPายเดียวเท�าน้ัน เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร
หรือสถานท่ีน้ันโดยเสียค�าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดท�ายข�อบัญญัติน้ี 
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ข�อ ๑๑  เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ซึ่งอยู�นอกบริเวณเก็บ ขน
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามข�อ ๕ ต�องกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามคําแนะนําของเจ�าพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๑๒  ห�ามมิให�ผู�ใดถ�าย เท คุ�ยเข่ีย ท้ิง หรือทําให�มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูล มูลฝอยนอกท่ี

รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีเจ�าของ หรือผู�ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ จัดให�มีข้ึน เว�นแต�
เป2นการกระทําของเจ�าหน�าท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในอํานาจหน�าท่ีหรือเป2นการกระทําของ
บุคคลท่ีได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๑๓  ห�ามมิให�ผู�ใดคุ�ย เข่ีย ขุด ขน ขยะมูลฝอยในท่ีรองรับมูลฝอย รถเก็บ ขนมูล

ฝอย หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ เว�นแต�เป2นการกระทําของเจ�าหน�าท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมี
หน�าท่ี หรือผู�ได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๑๔  ห�ามมิให�ผู�ใดขน นําพา หรือเคลื่อนย�ายสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไปในท่ีหรือ

ทางสาธารณะ เว�นแต�จะได�ใส�ในภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด ไม�ให�สิ่งปฏิกูลร่ัวไหลหรือมีกลิ่นร่ัวซึมออกมา
ภายนอก และจะต�องได�รับอนุญาตเป2นหนังสือจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

ความในวรรคหน่ึง ไม�ให�ใช�บังคับแก�ยานพาหนะท่ีใช�โดยสาร ทางบก ทางนํ้า ซึ่งมี
การจัดห�องสุขาท่ีถูกต�องด�วยสุขลักษณะ 

 
ข�อ ๑๕  การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยข�ามเขตท�องถ่ินกัน จะต�อง

ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องและเป2นไปตามหลักเกณฑ� ดังน้ี 
(๑) เจ�าพนักงานท�องถ่ินท่ีจะพิจารณาอนุญาตให�ผู�ได�รับอนุญาตทําการเก็บ ขนสิ่ง

ปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป2นธุรกิจ โดยแจ�งว�าจะนําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปกําจัด ณ เขตท�องถ่ินอ่ืน 
เจ�าพนักงานท�องถ่ินจะต�องตรวจสอบว�ามีใบอนุญาต การกําจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูล

ฝอยน้ัน จึงจะอนุญาตให�เก็บขนโดยทําเป2นธุรกิจได� 
(๒) กรณีท่ีผู�ใดได�รับใบอนุญาตทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตท�องท่ีต�น

ทาง แล�วนําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปกําจัดในเขตท�องถ่ินปลายทาง โดยคิดค�าบริการท้ังการเก็บ ขน
และการกําจัด ผู�ประกอบการต�องขอใบอนุญาตทําการเก็บ ขน จากเจ�าพนักงานท�องถ่ินต�นทาง และ
ขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินปลายทางซึ่งผู�ประกอบการคิดค�าบริการได�ตาม
อัตราท่ีท�องถ่ินต�นทางและปลายทางกําหนดไว�ในข�อกําหนดท�องถ่ินน้ัน  ท้ังน้ี หากมีการเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยผ�านท�องถ่ินอ่ืน นอกจากท�องถ่ินต�นทางและท�องถ่ินปลายทางจะต�องแสดง
ใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินต�นทาง และขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจ�า
พนักงานท�องถ่ินปลายทางรวมท้ังหลักฐานการขออนุญาตทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายว�าด�วยการ
จัดต้ังองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินน้ัน ๆ ด�วย 

(๓) กรณีท่ีผู�ได�รับใบอนุญาตทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยคิด
ค�าบริการในเขตท�องถ่ินหน่ึงแล�วนํามากําจัดโดยการถมท่ีหรือโดยวิธีการอ่ืนใดในท่ีซึ่งอยู�ในเขตท�องถ่ิน
อ่ืน บุคคลท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือผู�ครอบครองท่ีดินน้ันจะต�องขอใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินน้ัน 
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ข�อ ๑๖  ห�ามมิให�ผู�ใดขุดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือนําสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ไปฝIงหรือถมใน
ท่ีดินใด หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เว�นแต�จะได�รับใบอนุญาตเป2นหนังสือจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๑๗  ห�ามมิให�ผู�ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูล

ฝอย โดยทําเป2นธุรกิจหรือโดยได�รับประโยชน�ตอบแทนด�วยการคิดค�าบริการ เว�นแต�จะได�รับอนุญาต
จากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๑๘ ผู�ใดประสงค�จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูล

ฝอย โดยทําเป2นธุรกิจหรือโดยได�ประโยชน�ตอบแทนด�วยการคิดค�าบริการ ให�ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ต�อ เจ�าพนักงานท�องถ่ินพร�อมกับหลักฐานตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อกําหนด 

 
ข�อ ๑๙  คุณสมบัติของผู�ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง

ปฏิกูล หรือมูลฝอย ตลอดจนหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให�เป2น
ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อกําหนด 

 
ข�อ ๒๐  เม่ือเจ�าพนักงานท�องถ่ินได�รับคําขอรับใบอนุญาตให�ตรวจสอบความถูกต�อง

และความสมบูรณ�ของคําขอ หากปรากฏว�าผู�ขออนุญาตได�ปฏิบัติถูกต�องตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีได�กําหนดไว�แล�ว และเป2นกรณีท่ีพนักงานท�องถ่ินเห็นสมควรให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินออก
ใบอนุญาต เจ�าพนักงานท�องถ่ินต�องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ�งคําสั่งไม�อนุญาตพร�อมด�วยเหตุผล
ให�ผู�ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันได�รับคําขอ (๒) กรณีท่ีผู�ใดได�รับใบอนุญาตทําการเก็บ 
ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตท�องท่ีต�นทาง แล�วนําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปกําจัดในเขตท�องถ่ิน
ปลายทาง โดยคิดค�าบริการท้ังการเก็บ ขน และการกําจัด ผู�ประกอบการต�องขอใบอนุญาตทําการเก็บ 
ขน จากเจ�าพนักงานท�องถ่ินต�นทาง และขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินปลายทาง
ซึ่งผู�ประกอบการคิดค�าบริการได�ตามอัตราท่ีท�องถ่ินต�นทางและปลายทางกําหนดไว�ในข�อกําหนด
ท�องถ่ินน้ัน  ท้ังน้ี หากมีการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ผ�านท�องถ่ินอ่ืนนอกจากท�องถ่ินต�นทางและ
ท�องถ่ินปลายทาง จะต�องแสดงใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินต�นทางและขอ
ใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินปลายทาง รวมท้ังหลักฐานการขออนุญาตทํากิจการ
นอกเขตตามกฎหมายว�าด�วยการจัดต้ังองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินน้ัน ๆ ด�วย 

(๓) กรณีท่ีผู�ได�รับใบอนุญาตทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยคิด
ค�าบริการในเขตท�องถ่ินหน่ึงแล�วนํามากําจัดโดยการถมท่ีหรือโดยวิธีการอ่ืนใดในท่ีซึ่งอยู�ในเขตท�องถ่ิน
อ่ืน บุคคลท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือผู�ครอบครองท่ีดินน้ันจะต�องขอใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินน้ัน 

 
ข�อ ๒๑  ผู�ขอรับใบอนุญาตต�องมารับใบอนุญาตพร�อมกับชําระค�าธรรมเนียมตาม

อัตราท�ายข�อบัญญัติน้ีภายในกําหนดสิบห�าวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน หากมิได�มา
รับใบอนุญาต และชําระค�าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว�าสละสิทธ์ิ 

 
ข�อ ๒๒  ผู�รับใบอนุญาตต�องปฏิบัติ ดังต�อไปน้ี 
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(๑) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๑๘ ตลอดเวลาท่ียังดําเนินการตาม
ใบอนุญาต 

(๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด�วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ�าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
รวมท้ังระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศขององค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ 

 
ข�อ ๒๓  เม่ือผู�รับอนุญาตประสงค�จะต�ออายุใบอนุญาต ให�ย่ืนคําขอต�อใบอนุญาต

ก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได�ย่ืนคําขอต�อใบอนุญาตพร�อมกับการชําระค�าธรรมเนียมแล�วให�ประกอบ
กิจการได�จนกว�าเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตหากมิได�ชําระค�าธรรมเนียมท่ีค�างชําระ 

 
ข�อ ๒๔  ใบอนุญาตให�มีอายุ ๑ ปTนับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต และให�ใช�ได�เพียงในเขต

รับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ 
 
ข�อ ๒๕  เม่ือผู�รับใบอนุญาตไม�ประสงค�ท่ีจะประกอบกิจการต�อไปให�ย่ืนคําขอเลิก

การดําเนินกิจการต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินตามแบบท่ีกําหนดท�ายข�อบัญญัติน้ี 
 
ข�อ ๒๖  หากผู�รับใบอนุญาตประสงค�จะขอแก�ไขรายการในใบอนุญาตให�ย่ืนคําขอต�อ

เจ�าพนักงานท�องถ่ินตามแบบท่ีกําหนดท�ายข�อบัญญัติน้ี 
 
ข�อ ๒๗  ในกรณีท่ีใบอนุญาตเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผู�รับ

ใบอนุญาตจะต�องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�
รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แล�วแต�กรณี พร�อมด�วยหลักฐาน 
ดังต�อไปน้ี 

(๑) เอกสารการแจ�งความต�อสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
 
ข�อ ๒๘  การออกใบแทนใบอนุญาตให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินดําเนินการตาม

หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อกําหนด และให�ใช�ใบแทน
ใบอนุญาตได�เท�ากับเวลาท่ีเหลืออยู�ของอายุใบอนุญาตเดิม 

 
ข�อ ๒๙  ผู�รับใบอนุญาตตามข�อบัญญัติน้ีต�องแสดงใบอนุญาตโดยเปGดเผย และเห็น

ได�ง�าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการอยู� 
 
ข�อ ๓๐  กรณีท่ีปรากฏว�าผู�ได�รับใบอนุญาตไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� เง่ือนไข

ใบอนุญาต หรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตามข�อบัญญัติน้ี เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช�ใบอนุญาตได�
คราวหน่ึงไม�เกินสิบห�าวัน 

กรณีที่ปรากฏว�าผู�รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตต้ังแต�สองคร้ังข้ึนไป และมีเหตุ
จะต�องถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตอีกเจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ข�อ ๓๑  ผู�ใดฝPาฝUนข�อบัญญัติน้ี ในข�อ ๖ ข�อ ๗ ข�อ ๑๒ ข�อ ๑๓ มีโทษปรับไม�เกิน 

๑,๐๐๐ บาท 
 
ข�อ ๓๒  ผู�ใดฝPาฝUนข�อบัญญัติน้ีในข�อหน่ึงข�อใดมีความผิดตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เว�นแต�การฝPาฝUนน้ันต�องด�วยความในข�อ ๓๑ แห�งข�อบัญญัติน้ี 
 
ข�อ ๓๓  ภายหลังข�อบัญญัติน้ีมีผลใช�บังคับแล�ว หากมีการออกกฎกระทรวงท่ีออก

ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให�มีการบังคับใช�ตามกฎกระทรวงน้ัน 
 
ข�อ ๓๔  ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อรักษาการให�เป2นไปตาม

ข�อบัญญัติน้ี และให�มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือข�อกําหนดอ่ืนใด เพ่ือปฏิบัติการให�เป2นไปตาม
ข�อบัญญัติน้ี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ว�าท่ีร�อยตรี สุรพงค�  กาบวัง 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย (สม.๑) 

๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(สม.๒) 

๓. คําขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย (สม.๓) 

๔. คําขออนุญาตการต�าง ๆ ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (สม.๔) 

๕. บัญชีอัตราค�าธรรมเนียมท�ายข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ เร่ือง 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ปริญสินีย�/ผู�ตรวจ 

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 


