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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาํบลหนองหลวงและนายอําเภอเฝาไร  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “การจัดการส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการรองรับ 

การขน  การบําบัดและการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  “โถสวมแบบนั่งยอง”  หมายความวา  โถสวมที่ผูใชจะตองวางเทาบนท่ีวางเทาของโถสวม

แลวนั่งยอง 

  “โถสวมแบบนั่งราบ”  หมายความวา  โถสวมที่ผูใชจะตองนั่งลงบนที่รองนั่งของโถสวม 

  “สวม”  หมายความวา  ระบบรองรับส่ิงปฏิกูล  รวมท้ังตัวเรือนสําหรับปดบังขณะใชงาน   
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  “สวมสาธารณะ”  หมายความวา  สวมที่หนวยงานของรัฐหรือเอกชนจัดไวใหบุคคล

ทั่วไปเขาใชบริการหรือสวมที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดให 

เปนสวมสาธารณะ 

  “สวมเคล่ือนที่”  หมายความวา  สวมบนยานพาหนะทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  

และหมายความรวมถึงหองสวมบนแพ   

  “สวมชั่วคราว”  หมายความวา  สวมท่ีไมไดสรางเปนการถาวร  รวมถึงสวมประกอบ

สําเร็จรูป 

  “การขนส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล

แลวนําไปยังระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม 

  “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  ถังหรือบอท่ีมีลักษณะท่ีมิดชิด  น้ําซึมผานไมได  

เพ่ือใชเปนท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลจากสวมกอนขนไปบําบัดหรือกําจัดตอไป 

  “การบําบัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การดําเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูล

ทั้งท่ีสูบจากสวมและส่ิงปฏิกูลจากระบบทอ  ใหปราศจากพิษภัย  การกอใหเกิดโรค  สภาพอันนารังเกียจ

และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย   

  “การกําจัดส่ิงปฏิกูล” หมายความวา  การนําส่ิงปฏิกูลท่ีผานการบําบัดแลวดําเนินการ

จัดการตามความเหมาะสมหรือนําไปใชประโยชน   

  “ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่”  หมายความวา  กระบวนการบําบัด 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลจากอาคารเดีย่ว  เชน  บานพักอาศัย  อาคารชุด  โรงเรียน  หรืออาคารสถานท่ีทําการ  เปนตน 

  “ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม”  หมายความวา  กระบวนการบําบัดหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลจากหลายอาคาร  ท้ังนี้  ใหหมายรวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่รับส่ิงปฏิกูลบําบัดดวย 

  “กากตะกอน”  หมายความวา  สวนท่ีเปนของแข็งซึ่งเหลือจากการบําบัดส่ิงปฏิกูล 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวงใหเปนอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่น   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  

ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย

อันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใด

ดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจของ

ราชการสวนทองถิ่นและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลของราชการสวนทองถิ่นหรือเขตพ้ืนท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  

การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลราชการสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 

ขอ ๙ ในกรณีจัดการชุมนุมหรือการอื่นใดในทํานองเดียวกันผูจัดการชุมนุมหรือผูใดในทํานอง

เดียวกันตองจัดใหมีสวม  สวมสาธารณะ  สวมเคล่ือนที่  หรือสวมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามขอ  ๑๑  
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สําหรับใหบริการอยางเพียงพอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด   

เพ่ือมิใหเปนที่นารังเกียจหรือเปนแหลงแพรโรค  ในกรณีการจัดการชุมนุมหรือการอ่ืนใด 

ในทํานองเดียวกันตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ินแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจสอบ

ความเรียบรอยในการรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่ของสถานที่นั้นใหตองดวยสุขลักษณะ   

ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  หรือสาธารณภัยตอสาธารณชนใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดใหมี

สวมเคล่ือนที่หรือสวมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามขอ  ๑๑  สําหรับใหบริการตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ   

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ยานพาหนะ  หรือสถานท่ีท่ีจัดใหบริการสวมสาธารณะ

ทั้งเอกชนและหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีหองสวมท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  โถปสสาวะ  ที่กดวาลวเปดน้ําของโถสวม

และโถปสสาวะใหสะอาดไมมีกล่ินเหม็นและตองดูแลใหพรอมใชงานตลอดระยะเวลาที่เปดใหบริการ   

  (๒) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาเปดปดมิดชิด  

อยูใน  สภาพดี  ไมรั่วซึม  ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง   

  (๓) จัดใหมีสบูลางมือพรอมใหใชตลอดเวลาที่เปดใหบริการ   

  (๔) ตองจัดใหมีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลที่มีสภาพดี  ไมชํารุด  ไมแตก  หรือรั่วซึม  

สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงานตองขนส่ิงปฏิกูล 

ไปบําบัดและกําจัดใหไดมาตรฐานตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บ  

ขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด 

คาบริการตองดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้   

  (๑) จัดใหมียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณท่ีจําเปนตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๓  

และมีจํานวนเพียงพอกับการใหบริการ 



หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ใหดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในชวงเวลาที่เหมาะสมมีมาตรการปองกันกล่ิน 

ในขณะท่ีทําการสูบส่ิงปฏิกูลเพ่ือไมใหรบกวนอาคารสถานที่ใกลเคียงจนเปนเหตุรําคาญ   

  (๓) ใหทําความสะอาดทอสําหรับใชสูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

โดยการสูบน้ําสะอาดจากถัง  เพ่ือลางภายในทอหรือสายสูบและทําความสะอาดทอหรือสายสูบดานนอก 

ที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อ   

  (๔) กรณีที่มี ส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําลายเชื้อโรคดวยน้ํ ายาฆาเชื้อแลวทํา 

ความสะอาดดวยน้ํา   

    (๕) ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  

และผานการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

  (๖) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานสูบ 

และขนส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตลอดจน

เครื่องมือสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนไวประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๗) ผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  

ผาปดปาก  ปดจมูก  และรองเทา  พ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  

ผายางกันเปอนและรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

  (๘) หามนํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใชกิจการอื่นและหามนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้ง 

ในท่ีสาธารณะหรือท่ีอื่นใดนอกจากสถานที่ที่ไดแจงไวกับราชการสวนทองถิ่น 

  (๙) ตองทําความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติ งาน 

ขนส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองเขาสูระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสีย

หรือบอซึมโดยบอซึมตองอยูหางจากแมน้ํา  คู  คลอง  หรือแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

  (๑๐) ตองจัดใหมีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลท่ีเปนสถานท่ีเฉพาะ   

มีขนาดกวางขวางเพียงพอ 

ขอ ๑๓ ยานพาหนะสําหรับขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังนี้   

  (๑) ถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลมีฝาเปดปดอยูดานบน  โดยสามารถปดไดมิดชิด  ไมรั่วซึม  

และปองกันกล่ินและสัตวแมลงนําโรคได   

  (๒) ทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม   



หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) มีปมสูบส่ิงปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได  อยูในสภาพท่ีใชการไดดี  และมี

มาตรวัดส่ิงปฏิกูลดวย   

  (๔) มีชองเก็บอุปกรณทําความสะอาดประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  เชน  ถังใสน้ํา  

ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

  (๕) บนตัวถังที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนวา   

“ใชเฉพาะขนส่ิงปฏิกูล”   

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแล 

ของราชการสวนทองถิ่นใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็น

ไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  พรอมกับ

แสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวท่ี

ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนส่ิงปฏิกูล 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหบุคคลนั้นแสดงรหัสหรือ

หมายเลขทะเบียนใบอนุญาต  รวมทั้งแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ท่ีอยู  

หมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือชื่อเจาของกิจการไวดานขางท้ังสองดานของตัวถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูล 

ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร   

ขอ ๑๔ ตองมีมาตรการควบคุมกํากับดูแลการขนส่ิงปฏิกูลโดยการกําหนดเสนทางที่แนนอน

เพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่สาธารณะหรอืที่อืน่ใดนอกจากสถานที่ที่ไดแจงไวกับราชการสวนทองถิ่น   

ขอ  ๑๕  ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน  

และวิธีการที่เจาพนกังานทองถิ่นโดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามประเภท  

ขนาด  และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือตามหลักเกณฑ  

มาตรฐาน  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

ขอ ๑๖ ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวมตองเปนไปตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน  และวิธีการ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามประเภท  

ขนาด  และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน  

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่สูบและขนส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป   

และผานการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรที่เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  หรือหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด   

ขอ ๑๘ จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานบําบัด 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนเครื่องมอืสําหรับการปฐมพยาบาลเบือ้งตนตดิตัง้ไวในบริเวณสถานที่บาํบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลดวย   

ขอ ๑๙ ผูปฏิบัติงานบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  

ผาปดปากปดจมกู  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  

และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน   

ขอ ๒๐ การบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกลูไมวาจะใชวิธีการใด  การนําน้ําท้ิงและกากตะกอนที่ผาน

การบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกลูแลวไปใชประโยชนทางการเกษตรหรือกอนนําออกจากระบบ  น้ําทิ้งและกาก

ตะกอนตองไดมาตรฐานปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  ดังนี้ 

 
 

ประเภท 

 

ไขหนอนพยาธ ิ

จํานวน/กรมั 

หรือลิตร 

แบคทเีรียอีโคไล 

(Escherichia  Coli  Bacteria) 

(จํานวน/๑๐๐  กรมั  หรือ 

MPN/๑๐๐  มิลลิลิตร) 

๑.  กากตะกอน <  ๑ <  ๑๐๓ 

๒.  น้ําทิ้ง <  ๑ <  ๑๐๓ 

 

ทั้งนี้  น้ําท้ิงที่ปลอยออกสูส่ิงแวดลอมตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของดวย 

ขอ ๒๑ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   



หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 

  (๓) สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งของกจิการหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ที่ขออนญุาต

ประกอบกิจการ 

  (๔) ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  (๕) แผนที่แสดงที่ตั้ง  และแผนผังระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล   

  (๖) สําเนาแบบกอสรางของอาคารที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๗) ใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก   

  (๘) ใบรับรองแพทยของผูปฏิบัติงาน 

  (๙) หลักฐานแสดงวามีความรูในการประกอบกิจการของผูปฏิบัติ   

  (๑๐) ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  

(กรณีตออายุใบอนุญาต) 

  (๑๑) ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะการประกอบกิจการมีผลการตรวจไมเกิน  ๖  เดือน  

(กรณีตออายุใบอนุญาต) 

  (๑๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวนให

เจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดใน

ขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้งครั้งละไมเกนิสิบหาวนัแตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง



หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ  

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง   

ขอ ๒๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนญุาตตลอดเวลาที่ยังดาํเนนิกิจการนัน้ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน

เวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูง 

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



หนา   ๑๕๘ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม

บทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญตัินีห้รอืเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 
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ขอ ๓๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของราชการ

สวนทองถิ่น  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมัย  ชนาราษฎร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองหลวง 



 

 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้าย 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลหนองหลวง 
 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม    

*เพดานสูงสุด(บาท) 
อัตราคา่ธรรมเนียม       
*ที่สภาฯเห็นชอบ(บาท)

๑ อัตราคา่เก็บและขนสิง่ปฏิกูลครัง้หนึง่ ๆ 
  ๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก  
        และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 
  ๑.๒ เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร 
  ๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ  
        ๑ ลูกบาศก์เมตร 

 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 
๒๕๐ 

 

 
 

๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
๒๐๐ 

๒ อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ 
ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยทําเปน็ธุรกิจ หรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการ 
  ๒.๑ ค่าธรรมเนียมรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
        ฉบับละ 
  ๒.๒ ค่าธรรมเนียมรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
     ฉบับละ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ.................................................................................. 

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

๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  
โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...............................................................................................................ที่อยู่เลขท่ี..................................
หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................................................
แขวง/ตําบล..............................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด.....................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................... ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
   ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   ............................................................................................... 

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

.............................................................................................. 
 
ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
                (............................................) 

 
 
 
 

คําขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

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

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

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

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

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

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

 ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........................วัน  
นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูล 

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

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

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

เลขที่ .......................................................... อยู่บ้านเลขที่................. หมู่ที่..............ตรอก/ซอย ......................... 
ถนน ................................. ตําบล.................................อําเภอ................................จังหวัด .................................. 
โทรศัพท์ ............................................โทรสาร ................................................... 

� เป็นนิติบุคคลประเภท .......................................................จดทะเบียนเมื่อ..................................... 
มีสํานักงานอยู่ที่......................หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย .....................................ถนน ..................................... 
ตําบล .............................อําเภอ ................................จังหวัด ................................โทรศัพท์................................ 
โทรสาร.................................... ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  มีดังน้ี 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่............ 
ตรอก/ซอย .................................ถนน ...............................ตําบล ...............................อําเภอ ............................. 
จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อยู่บ้านเลขที่................ หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย ..................................ถนน ...............................ตําบล .................................อําเภอ .......................... 
จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่ งปฏิกูลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
โดยช่ือสถานประกอบการ ................................................................................................... ต้ังอยู่เลขที่ ............ 
หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย..................................ถนน ............................................ ตําบล.................................... 
อําเภอ ..................................จังหวัด...............................โทรศัพท์...............................โทรสาร......................... 
อาคารประกอบการมีเน้ือที่.......................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ  (รวมทั้งอาคารประกอบการ) 
มีเน้ือที่ ...................................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานท่ี........................................................................... 
(เป็นไม้  ห้องแถว  ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  เน่ืองจากใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลได้ 

 � สูญหาย 
 � ถูกทําลาย 
 � อ่ืน  ๆ  เมื่อวันที่.................................................................................................................. 
๓. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต  มีดังน้ี 
 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของกิจการ  (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
 � ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
 

 
 

 



 

 � ๓. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
 � ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 � ๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 

และผู้รับมอบอํานาจ  (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 � ๖. เอกสารอ่ืน ๆ  ................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

    ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบอนุญาต 

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

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...........................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท.............................................. 
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด.............................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (....................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวง  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องโดย
มิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
(๔.๑) ................................................................................................................................................. 
(๔.๒) ................................................................................................................................................. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............  
(๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 
 
 
       
       
 

 
 

(ลงช่ือ) 
 (............................................) 
ตําแหน่ง.............................................. 
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูล
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


