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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลพระบาทนาสิงห  วาดวยการจัดการ

ส่ิงปฏิกูล 

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  องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหและนายอําเภอรัตนวาป   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตาํบลพระบาทนาสิงห  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๖  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหอาจรวมกับ

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหอาจมอบใหบุคคลใด

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหหรือ

อาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่นพระบาทนาสิงห 

ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูล  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือ

เขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหและระเบียบปฏิบัติได

ตามความจําเปน 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบล

พระบาทนาสิงห  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ
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บริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๙  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูล  ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลใชบังคับในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลพระบาทนาสิงหการจัดการส่ิงปฏิกูลใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลในที่หรือทาง

สาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๒  ผูขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    ๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ 

ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหประกาศ

กําหนด 

   (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ  

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๕  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

  (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ

กําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ  ๑๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหเทานั้น   



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตไมเกินอัตราตามท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลพระบาทนาสิงห 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๒  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๓  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ี

คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหหรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สกล  ดวงคําจันทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพระบาทนาสิงห 



 
 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

๑ 

 

 

 

 

 

 

๒ 

อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  

     (๑)  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ             

           เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและ     

           ลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป  

 เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร                                                       

           เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ  

           ๑ ลูกบาศกเมตร                                      

 

 

 

ลูกบาศกเมตรละ  ๒๕๐  บาท 

  ๑๕๐  บาท 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

     (๑)  ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือ     

           ไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

           การคิดคาบริการ   

(ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

           (ข)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 

 

 

 

ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 

ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 

 

 

 

            

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาตทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลพระบาทนาสิงห   

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
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 ขาพเจา ……………………………………………………………………….อายุ……………….. ป  สัญชาติ ………………..……. 

อยูบานเลขท่ี ……………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………………………….……….. 

แขวง/ตําบล …………………………………เขต/อําเภอ ………..…………………………จังหวัด …………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพท …………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

   

  (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ    ประเภท 

   �   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี ……………………………………………………..…………... 

                               �   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี  .………………………………………..…… 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน ) ………………………………………… พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสาร 

มาดวย  ดังนี้ 

  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว…………………………………….(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๓.๑)...…..……………………………………………………………………………………………………………… 

   ๓.๒)…….………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๔)  ..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๕)  …..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๒- 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

   ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

       ( ลงชื่อ ) ……………………………………………. ผูขอรับใบอนุญาต 

           (…………………………………………...) 

 

. 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

             (   )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 

             (   )    ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

                                           ( ลงชื่อ ) ………………………….…………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 

               ( ……………….…………………………….. ) 

     ตําแหนง ......................…………………………..  

                                          วันท่ี……..../………………...………/…………….... 

 

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทาย 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 
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              เขียนท่ี ………………………………………………………………. 
               วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ……………………..… 
 ขาพเจา ……………………………………………………………………….อายุ……………….. ป  สัญชาติ ………………..……. 
อยูบานเลขท่ี ……………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………………………….……….. 
แขวง/ตําบล …………………………………เขต/อําเภอ ………..…………………………จังหวัด …………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท …………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

ไดขออนุญาต           เก็บและขนสิ่งปฏิกูล          กําจัดสิ่งปฏิกูล 
ใบอนุญาต เลมท่ี..............เลขท่ี...............ป...............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................
สถานท่ีตั้งเลขท่ี...........................หมูท่ี.......................ตรอก / ซอย.............................ถนน........................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................ จังหวัด............................................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร.................................................................................................................  
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตน ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจากใบอนุญาต 

   สูญหาย     
   ถูกทําลาย     
   ชํารุดในสาระสําคัญ 

     พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  
 ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน   
        นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
 ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
         และผูรับ มอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
 ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 
         สูญหาย 

           ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  
           ๖. อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                  ..............................................................................................................................................................  

          ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  
            

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

               คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
                  อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 
                  ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
                                                             (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถ่ิน  

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