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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน 
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอนและนายอําเภอท่าบ่อ  จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน  เร่ือง  การจัดการ
สิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอนตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “การจัดการสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  กระบวนการดําเนินการตั้งแต่การรองรับการขน  

การบําบัดและการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
  “โถส้วมแบบนั่งยอง”  หมายความว่า  โถส้วมที่ผู้ใช้จะต้องวางเท้าบนท่ีวางเท้าของ 

โถส้วมแล้วนั่งยอง 
  “โถส้วมแบบนั่งราบ”  หมายความว่า  โถส้วมที่ผู้ใช้จะต้องนั่งลงบนที่รองนั่งของโถส้วม 
  “ส้วม”  หมายความว่า  ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งตัวเรือนสําหรับปิดบังขณะใช้งาน   
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  “ส้วมสาธารณะ”  หมายความว่า  ส้วมที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดไว้ให้บุคคล
ทั่วไปเข้าใช้บริการ  หรือส้วมที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดให้
เป็นส้วมสาธารณะ 

  “ส้วมเคลื่อนที่”  หมายความว่า  ส้วมบนยานพาหนะทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  
และหมายความรวมถึงห้องส้วมบนแพ   

  “ส้วมชั่วคราว”  หมายความว่า  ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวรรวมถึงส้วมประกอบ
สําเร็จรูป 

  “การขนสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  การดําเนินการสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล
แล้วนําไปยังระบบบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

  “ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  ถังหรือบ่อที่มีลักษณะที่มิดชิด  น้ําซึมผ่านไม่ได้  
เพื่อใช้เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปบําบัดหรือกําจัดต่อไป 

  “การบําบัดสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  การดําเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูล
ทั้งที่สูบจากส้วมและส่ิงปฏิกูลจากระบบท่อ  ให้ปราศจากพิษภัย  การก่อให้เกิดโรค  สภาพอันน่ารังเกียจ
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย   

  “การกําจัดสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  การนําสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการบําบัดแล้วดําเนินการ
จัดการตามความเหมาะสมหรือนําไปใช้ประโยชน์   

  “ระบบบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่”  หมายความว่า  กระบวนการบําบัดหรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลจากอาคารเดี่ยว  เช่น  บ้านพกัอาศัย  อาคารชุด  โรงเรียน  หรืออาคารสถานที่ทําการ  เป็นต้น 

  “ระบบบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม”  หมายความว่า  กระบวนการบําบัดหรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูลจากหลายอาคาร  ทั้งนี้  ให้หมายรวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่รับสิ่งปฏิกูลบําบัดด้วย 

  “กากตะกอน”  หมายความว่า  ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการบําบัดสิ่งปฏิกูล 
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน 
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  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอนให้เป็นอํานาจ

ของราชการส่วนท้องถิ่น   
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหน่ึงแทน

ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการ
เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูล  หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาต 
ให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่น
ดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลราชการส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

ข้อ ๙ ในกรณีจัดการชุมนุม  หรือการอื่นใดในทํานองเดียวกัน  ผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ใด 
ในทํานองเดียวกันต้องจัดให้มีส้วม  ส้วมสาธารณะ  ส้วมเคลื่อนที่  หรือส้วมชั่วคราว  ที่ถูกสุขลักษณะ 
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ตามข้อ  ๑๑  สําหรับให้บริการอย่างเพียงพอตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด   

เพื่อมิให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นแหล่งแพร่โรค  ในกรณีการจัดการชุมนุมหรือการอื่นใด 
ในทํานองเดียวกันตามวรรคหน่ึงเสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการร้ือถอนและปรับสภาพพื้นที่ของสถานที่นั้นให้ต้องด้วยสุขลักษณะ   

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  หรือสาธารณภัยต่อสาธารณชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดให้มี
ส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามข้อ  ๑๑  สําหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์   

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  ยานพาหนะ  หรือสถานที่ที่จัดให้บริการส้วม
สาธารณะทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ  ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ต้องดูแลพื้น  ผนัง  เพดาน  โถส้วม  โถปัสสาวะที่กดวาล์วเปิดน้ําของโถส้วม 
และโถปัสสาวะให้สะอาด  ไม่มีกลิ่นเหม็น  และต้องดูแลให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ   

  (๒)  จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาเปิดปิดมิดชิด  
อยู่ในสภาพดี  ไม่ร่ัวซึม  ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง   

  (๓)  จัดให้มีสบู่ล้างมือ  พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ   
  (๔)  ต้องจัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่ มีสภาพดี  ไม่ชํารุด  ไม่แตก  หรือร่ัวซึม  

สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค  เม่ือถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนสิ่งปฏิกูล 
ไปบําบัดและกําจัดให้ได้มาตรฐานตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๒ ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  รวมท้ังบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ดําเนินการ
เก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ 
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ต้องดําเนินการขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังนี้   

  (๑)  จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จําเป็นตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๓  
และมีจํานวนเพียงพอกับการให้บริการ 
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  (๒) ให้ดําเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม  มีมาตรการป้องกันกลิ่น 
ในขณะที่ทําการสูบสิ่งปฏิกูล  เพื่อไม่ให้รบกวนอาคารสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุรําคาญ   

  (๓) ให้ทําความสะอาดท่อสําหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว   
โดยการสูบน้ําสะอาดจากถัง  เพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ  และทําความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอก
ที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ   

  (๔) กรณีที่ มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราดให้ทําลายเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ  แล้วทํา 
ความสะอาดด้วยน้ํา   

  (๕) ผู้ปฏิบัติงานท่ีทําหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี  
และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้เก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

  (๖) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและ
ขนสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
เคร่ืองมือสําหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นไว้ประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลด้วย 

  (๗) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยางหนา  ผ้ายางกันเป้ือน  
ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  และรองเท้า  พื้นยางหุ้มแข้ง  และต้องทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยางหนา  
ผ้ายางกันเป้ือน  และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  ทุกคร้ังหลังการปฏิบัติงาน 

  (๘) ห้ามนํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใช้กิจการอื่น  และห้ามนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในท่ี
สาธารณะหรือที่อื่นใดนอกจากสถานที่ที่ได้แจ้งไว้กับราชการส่วนท้องถิ่น 

  (๙) ต้องทําความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนสิ่งปฏิกูล
อย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  และน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องเข้าสู่ระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสียหรือบ่อซึม  
โดยบ่อซึมต้องอยู่ห่างจากแม่น้ํา  คู  คลอง  หรือแหล่งน้ําธรรมชาติไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

  (๑๐) ต้องจัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาด
กว้างขวางเพียงพอ 

ข้อ ๑๓ ยานพาหนะสําหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ  ดังนี้   
  (๑)  ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลมีฝาเปิดปิดอยู่ด้านบน  โดยสามารถปิดได้มิดชิด  ไม่ร่ัวซึม  

และป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงนําโรคได้   
  (๒)  ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่ร่ัวซึม   



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) มีป๊ัมสูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้  อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  และมี
มาตรวัดสิ่งปฏิกูลด้วย   

  (๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  เช่น  ถังใส่น้ํา  
ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  เป็นต้น 

  (๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่า   
“ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล”   

กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ขนสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่นให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็น 
ได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  พร้อมกับ
แสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลน้ัน 
ไว้ที่ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดําเนินการรับทําการขนสิ่งปฏิกูล 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้บุคคลน้ันแสดงรหัส 
หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต  รวมทั้งแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือชื่อเจ้าของกิจการไว้ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล 
ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยขนาดตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   

ข้อ ๑๔ ต้องมีมาตรการควบคุม  กํากับดูแลการขนสิ่งปฏิกูล  โดยการกําหนดเส้นทางที่แน่นอน  
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะหรือที่อื่นใดนอกจากสถานที่ที่ได้แจ้งไว้กับราชการ 
ส่วนท้องถิ่น   

ข้อ ๑๕ ระบบบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  
และวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามประเภท  
ขนาด  และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือตามหลักเกณฑ์  มาตรฐาน
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๖ ระบบบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลรว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  และวิธีการ 
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามประเภท  
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ขนาด  และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือตามหลักเกณฑ์  
มาตรฐานและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๗ ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี   
และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้เก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสูตรที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด   

ข้อ ๑๘ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานบําบัดหรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
เคร่ืองมือสําหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่บําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วย   

ข้อ ๑๙ ผู้ปฏิบัติงานบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยางหนา  ผ้ายางกันเป้ือน  
ผ้าปิดปากปิดจมูก  และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  และต้องทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยางหนา  ผ้ายาง
กันเป้ือน  และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกคร้ังหลังการปฏิบัติงาน   

ข้อ ๒๐ การบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด  การนําน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ผ่าน
การบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว  ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรือก่อนนําออกจากระบบ  น้ําทิ้งและ
กากตะกอนต้องได้มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  ดังนี้ 

      
 

ประเภท 
 

ไข่หนอนพยาธิ 
จํานวน/กรัม 
หรือลิตร 

แบคทีเรียอีโคไล 
(Escherichia  Coli  Bacteria) 

(จํานวน/๑๐๐  กรัม  หรือ 
MPN/๑๐๐  มิลลิลิตร) 

 
๑.  กากตะกอน <  ๑ <  ๑๐๓ 
๒.  น้ําทิ้ง <  ๑ <  ๑๐๓ 

 
ทั้งนี้  น้ําทิ้งที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 
ข้อ ๒๑ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
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ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
  (๓) สําเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งของกิจการหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ 

ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ 
  (๔) ใบมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
  (๕) แผนที่แสดงที่ตั้ง  และแผนผังระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล   
  (๖) สําเนาแบบก่อสร้างของอาคารที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
  (๗) ใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก   
  (๘) ใบรับรองแพทย์ของผู้ปฏิบัติงาน 
  (๙) หลักฐานแสดงว่ามีความรู้ในการประกอบกิจการของผู้ปฏิบัติ   
  (๑๐) ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ  

(กรณีต่ออายุใบอนุญาต) 
  (๑๑) ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะการประกอบกิจการมีผลการตรวจไม่เกิน  ๖  เดือน  

(กรณตี่ออายุใบอนุญาต) 
  (๑๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
ข้อ ๒๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ย่ืนคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ังคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ   
พร้อมสําเนาแจ้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกคร้ัง   

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว   

ข้อ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก

ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูง 
ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้   
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวัน 

ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ 
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
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ข้อ ๓๓ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิด
คําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้   

ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญกร  บุตรศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน 

 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 

ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลโคกคอน 

 เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม     

*เพดานสูงสุด (บาท) 

อัตราคาธรรมเนียม       

*ท่ีสภาฯเห็นชอบ (บาท) 

๑. อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

  ๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก 

     และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 

  ๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

  ๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ  

     ๑ ลูกบาศกเมตร 

 

 

๒๕๐ 

๑๕๐ 

 

๒๕๐ 

 

 

 

๒๕๐ 

๑๕๐ 

 

๒๕๐ 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ 

ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 ๒.๑ คาธรรมเนียมรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

       ฉบับละ 

 ๒.๒ คาธรรมเนียมรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

       ฉบับละ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................................. 

 
 
                                                                           เขียนท่ี................................................................ 

                                                                       วันท่ี..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 
 

๑. ขาพเจา...................................................................... อายุ...............ป สัญชาต.ิ..........................  

โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...............................................................................................................ท่ีอยู เลขท่ี...........................
หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.....................................................................

แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด..........................................
หมายเลขโทรศัพท.................................................... ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก......................................................................... 
................................................................................................................................................................................

.  
   หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
   ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
   หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   ............................................................................................... 

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

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

ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

     (ลงชื่อ) .............................................. ผูขอรับใบอนุญาต 
                (............................................)/ตออายุใบอนุญาต 

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

(๑) .............................................................. 

(๒) .............................................................. 

(๓) .............................................................. 

 

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

       (.......................................) 

      ตําแหนง........................................... 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

(๑) .............................................................. 

(๒) .............................................................. 

(๓) .............................................................. 

 ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วัน  

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

       (.......................................) 

      ตําแหนง........................................... 

 

 

 



 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูล 

เขียนท่ี ...................................................... 

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. ................ 

 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 

� เปนบุคคลธรรมดา อาย ุ................ป สัญชาติ............................เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขท่ี .......................................................... อยูบานเลขท่ี................. หมูท่ี..............ตรอก/ซอย ......................... 

ถนน ................................. ตําบล.................................อําเภอ................................จังหวัด .................................. 

โทรศัพท ............................................โทรสาร ................................................... 

� เปนนิติบุคคลประเภท .......................................................จดทะเบียนเม่ือ..................................... 

มีสํานักงานอยูท่ี......................หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย .....................................ถนน ..................................... 

ตําบล .............................อําเภอ ................................จังหวัด ................................โทรศัพท................................ 

โทรสาร.................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  มีดังนี้ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อยูบานเลขท่ี .............. หมูท่ี............ 

ตรอก/ซอย .................................ถนน ...............................ตําบล ...............................อําเภอ ............................. 

จังหวัด ................................โทรศัพท.......................................โทรสาร.................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี................ 

ตรอก/ซอย ..................................ถนน ...............................ตําบล .................................อําเภอ .......................... 

จังหวัด ................................โทรศัพท.......................................โทรสาร.................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

โดยชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................... ตั้งอยูเลขท่ี ............ 

หมูท่ี ............. ตรอก/ซอย..................................ถนน ............................................ ตําบล.................................... 

อําเภอ ..................................จังหวัด...............................โทรศัพท...............................โทรสาร......................... 

อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.......................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ) 

มีเนื้อท่ี ...................................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถานท่ี........................................................................... 

(เปนไม  หองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลได 

 � สูญหาย 

 � ถูกทําลาย 

 � อ่ืน ๆ  เม่ือวันท่ี.................................................................................................................. 

๓. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต  มีดังนี้ 

 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ  (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 

 � ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

 � ๓. สําเนาทะเบียนบานเจาของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 



 

 

 

 � ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 � ๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

 � ๖. เอกสารอ่ืน ๆ  ................................................................................................................... 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ ................................................ 

      (..............................................) 

    ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการส่ิงปฏิกูล 

เลมท่ี..........เลขท่ี............./................ 

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................สัญชาติ.......................

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด......................................

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท......................................... 

ต้ังอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

อัตราคาธรรมเนียมปละ.....................บาท (.............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกคอก  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

(๔.๑) ................................................................................................................................................. 

(๔.๒) ................................................................................................................................................. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ. ............  

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

 

 

 

       

       

 

 

 

(ลงชื่อ) 

 (............................................) 

ตําแหนง.............................................. 

                เจาพนักงานทองถ่ิน 
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