
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
           เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล ควบคุมการประกอบการขนถ่ายและก าจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 25๖๓ 

----------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ว่าด้วยการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง และนายอ าเภอบ้านผือ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูล ควบคุมการประกอบการขนถ่ายและก าจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 25๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ตั ้งแต่วันที ่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง แล้ว เจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  กระบวนการด าเนินการตั้งแต่การรองรับ  การขน  การ

บ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
“โถส้วมแบบนั่งยอง” หมายความว่า โถส้วมที่ผู้ใช้จะต้องวางเท้าบนที่วางเท้าของโถส้วมแล้วนั่งยอง 
“โถส้วมแบบนั่งราบ”หมายความว่า โถส้วมที่ผู้ใช้จะต้องนั่งลงบนที่รองนั่งของโถส้วม 
“ส้วม” หมายความว่า ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล รวมทั้งตัวเรือนส าหรับปิดบังขณะใช้งาน  
“ส้วมสาธารณะ”  หมายความว่า  ส้วมที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดไว้ให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้

บริการ หรือส้วมที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศก าหนดให้เป็นส้วมสาธารณะ 
“ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า  ส้วมบนยานพาหนะทางบก  ทางน้ า  ทางอากาศ  และหมายความ

รวมถึงห้องส้วมบนแพ   
“ส้วมชั่วคราว”  หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร รวมถึงส้วมประกอบส าเร็จรูป 
“การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  การด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลแล้ว

น าไปยังระบบบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  ถังหรือบ่อที่มีลักษณะที่มิดชิด  น้ าซึมผ่านไม่ได้  เพ่ือใช้

เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปบ าบัดหรือก าจัดต่อไป 
“การบ าบัดสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  การด าเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลทั้งที่

สูบจากส้วมและสิ่งปฏิกูลจากระบบท่อ  ให้ปราศจากพิษภัย  การก่อให้เกิดโรค  สภาพอันน่ารังเกียจและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย  



 

 

“การก าจัดสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  การน าสิ ่งปฏิกูลที่ผ่านการบ าบัดแล้วด าเนินการ
จัดการตามความเหมาะสมหรือน าไปใช้ประโยชน์  

“ระบบบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่”  หมายความว่า  กระบวนการบ าบัดหรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากอาคารเดี่ยว  เช่น  บ้านพักอาศัย  อาคารชุด  โรงเรียน  หรืออาคารสถานที่ท าการ  เป็นต้น 

“ระบบบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม”  หมายความว่า  กระบวนการบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
จากหลายอาคาร  ทั้งนี ้ ให้หมายรวมถึงระบบบ าบัดน้ าเสียรวมที่รับสิ่งปฏิกูลบ าบัดด้วย 

“กากตะกอน”  หมายความว่า  ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการบ าบัดสิ่งปฏิกูล 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  หรือสิ่งที่

สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ ่งได้รับการแต่งตั ้งจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๔๔ ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ให้เป็น
อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการ
เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้
ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  
แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล หรือเขตพ้ืนที่ทีร่าชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใด
ด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ   ขน  
หรือก าจัดสิ ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ ่น   หรือเขตพื้นที ่ที ่ราชการส่วนท้องถิ ่นมอบให้บุคคลอื่น
ด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี ้  ทั ้งนี ้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัด สิ ่งปฏิกูลราชการส่วนท้องถิ ่นจะต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ ห้ามผู้ใดท าการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในท่ีทีร่าชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

ข้อ ๙ ในกรณีจัดการชุมนุม  หรือการอ่ืนใดในท านองเดียวกัน  ผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ใดในท านอง
เดียวกันต้องจัดให้มีส้วม  ส้วมสาธารณะ  ส้วมเคลื่อนที่  หรือส้วมชั่วคราว  ที่ถูกสุขลักษณะตามข้อ  ๑๑  



 

 

ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
ก าหนด  

เพ่ือมิให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นแหล่งแพร่โรค  ในกรณีการจัดการชุมนุมหรือการอ่ืนใดในท านอง
เดียวกันตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจสอบความ
เรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่ของสถานที่นั้นให้ต้องด้วยสุขลักษณะ  

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือสาธารณภัยต่อสาธารณชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัด
ให้ม ีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามข้อ ๑๑ ส าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์  

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  ยานพาหนะ  หรือสถานที่ที ่จัดให้บริการส้วม
สาธารณะทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑ ) ต้องดูแลพื้น ผนัง  เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะที่กดวาล์ว เปิดน้ าของโถส้วมและ   
โถปัสสาวะให้สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น และต้องดูแลให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ  

(๒) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด มีฝาเปิดปิดมิดชิด อยู่ใน   
สภาพดี  ไม่รั่วซึม  ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง  

(๓) จัดให้มีสบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  
(๔) ต้องจัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่มีสภาพดี ไม่ช ารุด ไมแ่ตก หรือรั่วซึม สามารถป้องกันสัตว์

และแมลงพาหะน าโรค เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนสิ่งปฏิกูลไปบ าบัดและก าจัดให้ได้
มาตรฐานตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๒ ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการ
เก็บ ขนสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ต้องด าเนินการขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดังนี้  

(๑) จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๓  และมีจ านวน
เพียงพอกับการให้บริการ 

(๒) ให้ด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม  มีมาตรการป้องกันกลิ่นในขณะที่ท าการสูบ
สิ่งปฏิกูล เพ่ือไม่ให้รบกวนอาคารสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ  

(๓) ให้ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว โดยการสูบน้ า
สะอาดจากถัง เพ่ือล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายา
ฆ่าเชื้อ  

(๔) กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดให้ท าลายเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ า  
                      (๕) ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

(๖) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและขน  
สิ่งปฏิกูล รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนเครื่องมือ
ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้วย 



 

 

(๗) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิด
จมูก และรองเท้า พ้ืนยางหุ้มแข้ง และต้องท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าพ้ืน
ยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

(๘) ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้กิจการอื่น และห้ามน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ
หรือที่อ่ืนใดนอกจากสถานที่ท่ีได้แจ้งไว้กับราชการส่วนท้องถิ่น 

(๙) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนสิ่งปฏิกูลอย่าง
น้อยวันละ ๑ ครั้ง และน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสียหรือบ่อซึม โดยบ่อซึมต้อง
อยู่ห่างจากแม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 

(๑๐) ต้องจัดให้มีบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลที่เป็นสถานที่เฉพาะ มีขนาด
กว้างขวางเพียงพอ 

ข้อ ๑๓ ยานพาหนะส าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะดังนี้  
(๑) ถังท่ีใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลมีฝาเปิดปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม และป้องกัน

กลิ่นและสัตว์แมลงน าโรคได้  
(๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม  
(๓) มีปั๊มสูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้  อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมีมาตรวัด 

สิ่งปฏิกูลด้วย  
(๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า  

ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น 
(๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่ง

ปฏิกูล”   
กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ขนสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแล

ของราชการส่วนท้องถิ่น  ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล  พร้อมกับแสดง
แผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขน
สิ่งปฏิกูลในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการรับท าการขนสิ่งปฏิกูล
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้บุคคลนั้นแสดงรหัสหรือหมายเลข
ทะเบียนใบอนุญาต  รวมทั้งแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์
ของบริษัทหรือชื่อเจ้าของกิจการไว้ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยขนาดตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร   

ข้อ ๑๔ ต้องมีมาตรการควบคุม  ก ากับดูแลการขนสิ่งปฏิกูล  โดยการก าหนดเส้นทางที่
แน่นอน เพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะหรือที่อ่ืนใดนอกจากสถานที่ที่ได้แจ้งไว้กับราชการ
ส่วนท้องถิ่น  

ข้อ ๑๕ ระบบบ าบัดหรือก าจัดสิ ่งปฏิกูล แบบติดกับที ่  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
มาตรฐาน และวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  
ทั ้งนี ้  ตามประเภท  ขนาด  และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือตาม
หลักเกณฑ์  มาตรฐาน  และวิธีการทีร่ัฐมนตรีประกาศก าหนด  



 

 

ข้อ ๑๖ ระบบบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  และ
วิธีการที ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  ทั้งนี้ตามประเภท  
ขนาด  และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล  หรือตามหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๗ ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  และ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสูตรที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

ข้อ ๑๘ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานบ าบัดหรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเครื่องมือ
ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่บ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลด้วย  

ข้อ ๑๙ ผู้ปฏิบัติงานบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา  ผ้ายางกันเปื้อน  
ผ้าปิดปากปิดจมูก  และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  และต้องท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยางหนา  ผ้ายาง
กันเปื้อน  และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน  

ข้อ ๒๐ การบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด  การน าน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่าน
การบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว  ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรือก่อนน าออกจากระบบ  น้ าทิ้งและกาก
ตะกอนต้องได้มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  ดังนี้ 
      

 
ประเภท 

 

ไข่หนอนพยาธิ 
จ านวน/กรัม 

หรือลิตร 

แบคทีเรียอีโคไล 
(Escherichia  Coli  Bacteria) 

(จ านวน/๑๐๐ กรัม หรือ 
MPN/๑๐๐ มิลลิลิตร) 

 

๑. กากตะกอน < ๑ < ๑๐ 

๒. น้ าทิ้ง < ๑ < ๑๐ 
 
 ทั้งนี้  น้ าทิ้งท่ีปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

ข้อ ๒๑ ห้ามผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  
   (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
(๓) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งของกิจการ  หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ที่ขอ

อนุญาตประกอบกิจการ 
(๔) ใบมอบอ านาจ  (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๕) แผนที่แสดงที่ตั้ง  และแผนผังระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล  



 

 

(๖) ส าเนาแบบก่อสร้างของอาคารที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
(๗) ใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก   
(๘) ใบรับรองแพทย์ของผู้ปฏิบัติงาน 
(๙) หลักฐานแสดงว่ามีความรู้ในการประกอบกิจการ ของผู้ปฏิบัติ   
(๑๐) ใบอนุญาตการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ  (กรณี

ต่ออายุใบอนุญาต) 
(๑๑) ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะการประกอบกิจการ  มีผลการตรวจไม่เกิน     

๖ เดือน (กรณีต่ออายุใบอนุญาต) 
(๑๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ข้อ ๒๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบทุกครั้ง  

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว   

ข้อ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 



 

 

ข้อ ๒๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่น 

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก 
ผู้ใช้บริการได้ไมเ่กินอัตราค่าบริการขั้นสูง 

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๓ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่
กรณ ี

ข้อ ๓๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 



 

 

ข้อ ๓๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ในเขตอ านาจของราชการ
ส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน  มีนาคม     พ.ศ.  25๖๔ 
 
 
      (ลงชื่อ)     สมร   วงษเวียน 
 

         (นายสมร วงษ์เวียน) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 
          

 
       - ความเห็นของนายอ าเอบ้านผือ 
  
           .............................................. 
 
   (ลงชื่อ) 
            ( นายสามารถ หมั่นนอก ) 
                นายอ าเภอบ้านผือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย 
ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2๕๖๓ 
 
ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม     

*เพดานสูงสุด(บาท) 
อัตราค่าธรรมเนียม       
*ที่สภาฯเห็นชอบ(บาท) 

๑. อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
  ๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก 
และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป ลูกบาศก์เมตรละ 

  ๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 

  ๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ 
ลูกบาศก์เมตร 

 
 

๒๕๐ 

๑๕๐ 
 

๒๕๐ 
 

 
 

๒๕๐ 

๑๕๐ 
 

๒๕๐ 

๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ 
ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 ๒.๑ ค่าธรรมเนียมรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
       ฉบับละ 
 ๒.๒ ค่าธรรมเนียมรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
       ฉบับละ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาต.ิ..........................  
โดย................................................................................................................ผู้มีอ านาจ ลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...............................................................................................................ที่อยู่เลขที่.... .......................
หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................... ...........................แขวง/ต าบล
..............................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด....................... ..............หมายเลข
โทรศัพท์.................................................... ผู้ขออนุญาต  

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่......................................................................... 
......................................................................................................................................... ........................................  
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
   ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   ...............................................................................................  

............................................................................................... 

.............................................................................................. 
 
ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
                (............................................) 

 
 
 
 
 
 

ค าขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ............ .. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

(๑) .............................................................. 
(๒) .............................................................. 
(๓) .............................................................. 

 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

(๑) .............................................................. 
(๒) .............................................................. 
(๓) .............................................................. 

 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วัน  
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูล 

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

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

ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................  
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ................ปี สัญชาติ............................เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 

เลขที่ .......................................................... อยู่บ้านเลขที่................. หมู่ที่..............ตรอก/ซอย ......................... 
ถนน ................................. ต าบล.................................อ าเภอ................................จังหวัด .................................. 
โทรศัพท ์............................................โทรสาร ................................................... 

� เป็นนิติบุคคลประเภท .......................................................จดทะเบียนเมื่อ..................................... 
มีส านักงานอยู่ที่......................หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย .....................................ถนน ..................................... 
ต าบล .............................อ าเภอ ................................จังหวัด ................................โทรศัพท์................................ 
โทรสาร.................................... ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  มีดังนี้ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่............ 
ตรอก/ซอย .................................ถนน ...............................ต าบล ...............................อ าเภอ ............................. 
จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อยู่บ้านเลขที่................ หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย ..................................ถนน ...............................ต าบล .................................อ าเภอ .......................... 
จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 

ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
โดยชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................... ตั้งอยู่เลขที่ ............ 
หมู่ที ่............. ตรอก/ซอย..................................ถนน ............................................ ต าบล.................................... 
อ าเภอ ..................................จังหวัด...............................โทรศัพท์...............................โทรสาร......................... 
อาคารประกอบการมีเนื้อที่.......................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ  (รวมทั้งอาคารประกอบการ) 
มีเนื้อที่ ...................................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานที่........................................................................... 
(เป็นไม้  ห้องแถว  ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูล
ได ้

 � สูญหาย 
 � ถูกท าลาย 
 � อ่ืน  ๆ  เมื่อวันที่.................................................................................................................. 
๙. หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต  มีดังนี้ 
 � ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของกิจการ  (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
 � ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
 � ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
 

 
 



 

 

 
 
 � ๔. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 � ๕. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 

และผู้รับมอบอ านาจ  (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) 
 � ๖. เอกสารอื่น  ๆ  ................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ ................................................ 
      (...............................................) 

    ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ใบอนุญาต 

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

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ.................. .....
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด......................... .............
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท......................................... 
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด.......... ..............................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับ เงิน
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล……………………..  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกีย่วข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
(๔.๑) ...................................................................................................... ........................................... 
(๔.๒) .................................................................................................................... ............................. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............  
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 
 
 
       
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 

 

 
 

  

 
 

ข้อบัญญัติ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 
 

เรื่อง 
                         การจัดการสิ่งปฏิกูล ควบคุมการประกอบการขนถ่ายและก าจัดสิ่งปฏิกูล  

พ.ศ. 256๓ 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

            เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลควบคุมการประกอบการขนถ่ายและก าจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 25๖๓ 
 

------------------------- 
 

หลักการ 
                      ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 25๖๓ 
ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 
 

เหตุผล 
        ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา ๒๐ มาตรา 54 มาตรา 55  มาตรา58 

มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการควบคุม  
การจัดการสิ่งปฏิกูล ประกอบกับ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้ จึงจ าเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
 


