
 หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล   
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลโนนตาลและนายอําเภอทาอุเทน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะของคน  หรือส่ิงอื่นใดที่ปนเปอนอุจจาระ

หรือปสสาวะ   

  “การจัดการส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการรองรับ  การขน   

และการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  “สวม”  หมายความวา  สถานท่ีที่จัดไวสําหรับถายอุจจาระหรือปสสาวะ  และใหหมายความรวมถึง 

ระบบรองรับส่ิงปฏิกูล   

  “สวมสวนรวม”  หมายความวา  สวมที่จัดไวเพ่ือใหบริการเปนการทั่วไปภายในหนวยงานของรัฐ   

เอกชน  หรือสถานที่ตาง ๆ  และใหหมายความรวมถึงสวมสาธารณะ  ไมวาจะมีการจัดเก็บคาใชจายหรือไม   
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  “สวมเคล่ือนท่ี”  หมายความวา  สวมท่ีติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ   

  “สวมชั่วคราว”  หมายความวา  สวมท่ีไมไดสรางเปนการถาวร  และใหหมายความรวมถึง 

สวมประกอบสําเร็จรูป 

  “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  ถังหรือบอท่ีมีลักษณะท่ีมิดชิด  น้ําซึมผานไมได

เพ่ือใชเปนท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลจากสวมกอนขนไปกําจัด 

  “การขนส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลแลวนําไปยัง 

ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม 

    “การกําจัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูลใหปราศจาก 

มลภาวะสภาพอันนารังเกียจ  หรือการกอใหเกิดโรค  เพ่ือนําไปใชประโยชนหรือทําลาย   

  “กากตะกอน”  หมายความวา  สวนที่เปนของแข็งซึ่งเหลือจากการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ ๖ การจัดการส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลเปนอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลโนนตาล 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาลหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการก็ได   



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๗ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน  หรือจะอนุญาต 

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลมอบใหบุคคลอื่น 

ดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน  หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  และเผยแพรใหประชาชนทราบ   

ขอ ๘ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล  นอกจากถาย   

เท  ทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธีที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลกําหนดหรือจัดให 

ขอ ๙ องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  หรือองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลรวมกับ

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งองคการบริหาร 

สวนตําบลโนนตาลมอบใหดําเนินการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหาร

สวนตําบลโนนตาล  รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน  

และกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  

ตองดําเนินการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้   

รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีมีการจัดงานมหรสพ  งานเทศกาล  งานแสดงสินคา  การชุมนุม  การชุมนุม 

สาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งใชเวลาในการดําเนินการตั้งแตสามชั่วโมงขึ้นไป   

ผูจัดหรือผูรับผิดชอบการดําเนินการดังกลาวตองจัดใหมีสวม  สวมสวนรวม  สวมเคล่ือนท่ี  หรือสวมชั่วคราว 

ที่ถูกสุขลักษณะสําหรับใหบริการอยางเพียงพอ   

เมื่อการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ิน  ในกรณีที่มีการติดตั้งสวมเคล่ือนที่หรือสวมชั่วคราว  

ใหผูจัดหรือผูรับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกลาวใหเรียบรอยและถูกสุขลักษณะ  ในการนี้

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจตรวจสอบความเรียบรอยในการรื้อถอน 

และปรับสภาพพ้ืนที่ดังกลาว   

ขอ ๑๑ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ใหองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลหรือหนวยงานของรัฐจัดใหมีสวมเคล่ือนที่ 

หรือสวมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะสําหรับใหบริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ   
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หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และมาตรการเกี่ยวกบัสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล 
 

 

สวนที ่ ๑ 

สุขลักษณะของหองสวม 

 

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีที่ใหบริการสวมสวนรวมตองดําเนินการ

ใหสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปดใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปดมิดชิด   

และอยูในสภาพดีไมรั่วซึม  ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง 

  (๒)  จัดใหมีสบูสําหรับลางมือซึ่งพรอมใชงานได 

  (๓)  ดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  โถปสสาวะ  และท่ีกดเปดปดน้ําของโถสวม  

และโถปสสาวะใหสะอาด  รวมทั้งตองบํารุงรักษาใหพรอมใชงานได   

  (๔)  จัดใหมีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลท่ีมีสภาพดี  ไมชํารุด  ไมแตก  หรือรั่วซึม  สามารถ

ปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงานตองขนส่ิงปฏิกูลไปกําจัด 

ใหไดมาตรฐาน 

ขอ ๑๓ ยานพาหนะหรือแพที่มีสวมเคล่ือนท่ี  ใหเจาของยานพาหนะหรือแพตองดําเนินการ 

ใหสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๑๔ ผูที่จัดใหมีสวมชั่วคราวตองดําเนินการใหสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปด

ใหบริการตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 

สวนที ่ ๒ 

สุขลักษณะในการขนส่ิงปฏิกูล 

 

ขอ ๑๕ องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  หรือองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลรวมกับ

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งองคการบริหาร 
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สวนตําบลโนนตาลมอบใหดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  

รวมท้ังบุคคลซึ่งไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน  ส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองขนส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ   

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณที่จําเปนตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ที่มีจํานวนเพียงพอกับการใหบริการ 

  (๒)  ดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในชวงเวลาที่เหมาะสม  โดยตองมีมาตรการปองกันกล่ิน

ในขณะท่ีทําการสูบส่ิงปฏิกูล  เพ่ือไมใหรบกวนอาคารสถานที่ใกลเคียงจนเปนเหตุรําคาญ 

  (๓)  ทําความสะอาดทอสําหรับใชสูบส่ิงปฏิกลูหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  โดยการสูบน้ํา 

สะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรอืสายสูบ  และทําความสะอาดทอหรอืสายสูบดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูล 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

  (๔)  ในกรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกหลน  ใหทําลายเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อ  แลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํา 

  (๕)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม  และมีสภาพพรอมใชงาน

สําหรับผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตนไวประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  และตรวจตรา 

ควบคุมใหมีการใสอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว 

  (๖)  ผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือผามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผาปดปาก  

ปดจมูก  และสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาด  ถุงมือยางหนา  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  

ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

  (๗)  ตองทําความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติงานอยางนอย

วันละหนึ่งครั้ง  และน้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดตองเขาสูระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสีย  หรือบอซึม  

โดยบอซึมตองอยูหางจากแมน้ํา  คู  คลอง  หรือแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวาสิบเมตร 

  (๘)  ตองจัดใหมีสถานท่ีเฉพาะที่มีขนาดกวางขวางเพียงพอสําหรับจอดเก็บยานพาหนะ 

ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๙)  หามนํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใชกิจการอื่น  และหามนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ 



 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลหรือองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลรวมกับ 

หนวยงานของรัฐ  หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งองคการ

บริหารสวนตําบลโนนตาลมอบใหดําเนินการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลขององคการ

บริหารสวนตําบลโนนตาลรวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  

ตองจัดใหผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่สูบและขนส่ิงปฏิกูลไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และไดรับการฝกอบรม 

ความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๑๗ ยานพาหนะสําหรับขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

  (๒)  ถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีฝาเปดและปดอยูดานบน  โดยสามารถปดไดมิดชิด  

ไมรั่วซึม  และปองกันกล่ินสัตว  และแมลงพาหะนําโรคได 

  (๓)  ทอหรือสายที่ใชสูบส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม 

  (๔)  มีปมสูบส่ิงปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได  และมีมาตรวัดส่ิงปฏิกูลซึ่งอยูใน

สภาพที่ใชการไดดี 

  (๕)  มีชองเก็บอุปกรณทําความสะอาดประจํายานพาหนะสูบส่ิงปฏิกูล  เชน  ถังใสน้ํา  

ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

  (๖)  บนตัวถงัทีใ่ชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีขอความวา  “ใชเฉพาะขนส่ิงปฏิกูล”  โดยสามารถ 

มองเห็นไดชัดเจนจากภายนอก 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยราชการสวนทองถิ่น  ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นแสดงชื่อ

ของราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดาน

ของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยผูที่ไดรับมอบใหเปนผูขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคมุดแูล 

ของราชการสวนทองถิ่น  ใหผูที่รับมอบนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือขนาดที่สามารถ 

มองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  พรอมกับแสดง 

แผนปายระบุชื่อ  ที่อยู  และหมายเลขโทรศัพทของผูที่ไดรับมอบในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ 

มองเห็นไดชัดเจน 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยผูท่ีไดรับใบอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  

ใหผูที่ไดรับใบอนญุาตแสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบยีนใบอนุญาต  ในกรณีท่ีไดรับใบอนุญาตจากองคการบริหาร

สวนตําบลโนนตาลหลายแหงใหแสดงเฉพาะเลขทะเบียนใบอนุญาตใบแรก  และใหเก็บสําเนาหลักฐาน 

ใบอนุญาตใบอื่นไวที่ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลเพ่ือการตรวจสอบ  โดยทุกกรณีตองแสดงแผนปายระบุช่ือ   

ที่อยู  และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือเจาของกิจการขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอก 

ตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

โดยตัวอักษรตองมีความสูงไมนอยกวาสิบเซนติเมตร 

ขอ ๑๘ ในการขนส่ิงปฏิกูลใหองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลกําหนดเสนทางและออกเอกสาร 

กํากับการขนสงเพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งส่ิงปฏิกูล   

   

สวนที ่ ๓ 

สุขลักษณะในการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 

ขอ ๑๙ การกําจัดส่ิงปฏิกูลไมวาจะใชวิธีการใด  การนําน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ผานการกําจัด

ส่ิงปฏิกูลแลวไปใชประโยชนหรือปลอยออกสูส่ิงแวดลอมตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง

ตองไดมาตรฐานปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  ดังตอไปนี้ดวย 

 

 

ประเภท 

 

ไขหนอนพยาธ ิ

จํานวน/กรมั 

หรือลิตร 

แบคทเีรียอีโคไล 

(Escherichia  Coli  Bacteria) 

(จํานวน/๑๐๐กรมั หรือ 

เอ็ม.พี.เอ็น/๑๐๐ มล.) 

๑. กากตะกอน < ๑ < ๑o๓ 

๒. น้าํทิ้ง < ๑ < ๑o๓ 

วิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจหาไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในกากตะกอนและน้ําทิ้ง

ที่ผานการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป   

ขอ ๒๑ ในสถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูลตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูล  และมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตนติดตั้งไว 

ขอ ๒๒ ผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  ผาปดปาก  

ปดจมูก  และสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  

และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ ๒๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๒๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  จะตองย่ืน 

คําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และสําเนา

ทะเบียนบานผูประกอบกิจการ/ผูถือใบอนุญาต 

  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

  (๓) สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ที่ใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ 

  (๔) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล  พรอมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  (๕) หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบกิจการสามารถใชประกอบ

กิจการนั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๖) หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  (กรณีผูขอรับใบอนุญาต 

ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการ) 

  (๗) สําเนาทะเบียนรถยนตบรรทุกที่ใชประกอบกิจการ 

  (๘) สําเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใชในการดําเนินการ

กําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๙) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน

ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเอง) 

  (๑๐) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๑๑) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลประกาศกําหนดและเผยแพร 

ใหประชาชนทราบ 

ขอ ๒๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้งครั้งละไมเกนิสิบหาวนัแตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ  

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 



 หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ ๒๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาลเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น 

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 
 

 

ขอ ๓๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

ขนส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

มอบใหบุคคลอืน่ดาํเนนิการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลแกองคการบริหาร

สวนตําบลโนนตาลตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูล  

องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต



 หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ  ๓๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลโนนตาล 

หมวด  ๕ 

อัตราคาบริการขัน้สูง 
 

 

ขอ  ๓๗  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๓๘  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ี 

กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุภวิทย  พรรณวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนตาล   



๑ 
 

 

 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนตาล   
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ ประเภท 
อัตราคา่ธรรมเนียม

(บาท) 
 
๑ 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อัตราคา่เก็บขนส่ิงปฏิกูล 
(๑) ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ 
    (๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและ 
         ลูกบาศก์เมตรต่อไปลูกบาศก์เมตรละ 
 
    (๑.๒) เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป  
         (เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
                                

อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ 
ตอบแทนด้วย 
 (๑.๑) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
 (๑.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
  

 
 

๑๐๐ 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

ฉบับละ  ๔,๐๐๐ บาท 
ฉบับละ  ๔,๐๐๐ บาท 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



    
 

 

บัญชีอัตราคา่บริการขัน้สูงทา้ยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนตาล   
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ ประเภท 
อัตราคา่ธรรมเนียม

(บาท) 
๑ 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคา่เก็บขนส่ิงปฏิกูล
(๑) ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ 
    (๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและ 
         ลูกบาศก์เมตรต่อไปลูกบาศก์เมตรละ 
 
    (๑.๒) เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป  
         (เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
                                
   
  

 
 

๑๐๐ 
 
 

๕๐ 
 

 
 



    
 

 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

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

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

 
๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

โดย..............................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.....................................................................................................................ที่อยู่เลขที่...............................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...............................................ถนน.......................................................................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด.......................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบ้านของ    
     เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบ้านของ  
     ผูจ้ัดการ 

   สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 
      นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   ใบอนญุาตปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงว่าที่ต้ังสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการ 
               น้ันได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
   หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสทิธ์ิใน 
               อาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 
   สําเนาทะเบียนรถยนต์บรรทุกทีใ่ช้ประกอบกิจการ 
   หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ 
                (กรณีเจ้าของกิจการไม่สามารถย่ืนคําขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง) 
   ใบอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   ระบุ........................................................................................... 
   เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโนนตาลประกาศกําหนดและเผยแพร่ 
               ให้ประชาชนทราบ 
 

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

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



    
 

 

แผนท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 

 

 
 



    
 

 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต  

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

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

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

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต  

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

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

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



    
 

 

 
ใบอนุญาต 

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

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

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

อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.............................บาท (...........................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนตาล  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

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

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

 
คําเตือน  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ    
                 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   
  (๒)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิน้อายุ 

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

(มีต่อด้านหลัง)



    
 

 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



    
 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ…………………………………………… 
เขียนที่…………………………………………………….. 

       วันที่....................เดือน.............................พ.ศ.............   
 ข้าพเจ้า  (  ) บุคคลธรรมดา   (    ) นิติบุคคล  ช่ือ.........................................................................................
อายุ....................ปี  สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..............................................................  
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี.......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.................................  
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด..................................................  
หมายเลขโทรศัพท์..................................................โทรสาร........................................................ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.........................................................................................แล้วโดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 ๑. ใบอนุญาตเล่มที่...........เลขที่............/...............ออกเมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ................. 
 ๒. ช่ือสถานทีป่ระกอบการ....................................................ประกอบกิจการประเภท................................... 
จํานวนผู้ปฏิบัติงาน...........................................คน 

๓. สถานที่ต้ังเลขที่.......................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...................................ถนน................................
แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท์............................................................โทรสาร................................................................................................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เน่ืองจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  (   ) สญูหาย  (  ) ถกูทําลาย  (   ) ชํารุดในสาระสําคัญ  โดยมี
หลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบ้านของ    
     เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบ้านของ  
     ผูจ้ัดการ 

   สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 
               นิติบุคคล (กรณผีู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   ใบอนญุาตปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงว่าที่ต้ังสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการ 
               น้ันได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
   หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสทิธ์ิใน 
               อาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 
   หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ 
               (กรณีเจ้าของกิจการไม่สามารถย่ืนคําขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง) 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
   เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโนนตาลประกาศกําหนดและเผยแพร่ 
               ให้ประชาชนทราบ 
   ใบอนญุาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ) 
   



    
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับแทนใบอนญุาต 

 

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

๑)............................................................................................................ 
๒)............................................................................................................ 
๓)............................................................................................................ 
๔)............................................................................................................ 

 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

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

๑)............................................................................................................ 
๒)............................................................................................................ 
๓)............................................................................................................ 
๔)............................................................................................................ 

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



    
 

 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนกังานท้องถ่ิน

 
จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับใบแทน
ใบอนุญาต 

    (   )  อนุญาตให้ใบแทนใบอนุญาต 
     (   )  ไม่อนุญาตให้ใบแทนใบอนุญาต 

     (   )  เห็นสมควรใหใ้บแทนใบอนุญาต     
     (   )  เห็นสมควรไมใ่ห้ใบแทนใบอนุญาต  เพราะ
....................................................................................... 
  
(ลงช่ือ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข             (ลงช่ือ).............................................
       (......................................)                    (...........................................)
ตําแหน่ง............................................................         ตําแหน่ง.....................................................
          วันที่........../............/............                         วันที่............/............/.............

 



    
 

 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ...................................................... 

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

 อนุญาตให้ (   ) บุคคลธรรมดา (   ) นิติบุคคล ช่ือ..........................................................................................
สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี..............................................................................................
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี........................ หมู่ที่...............ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด....................................................
โทรศัพท์........................................................................ 
 ๑. ช่ือสถานประกอบการ................................................................ประเภท..................................................  

๒. ต้ังอยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน.....................................  
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด...............................................   
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.............................................................  

๓. จํานวนคนงาน........................................คน   
๔. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ........................บาทต่อปี (......................................................................)  

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่......................เดือน.................................พ.ศ.................... 
   ๕. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนตาล  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล  
พ .ศ .   ๒๕๕๙  และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนตาล 
  

 ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่........................เดือน....................................พ.ศ. ...........................   

 
 

  ออกให้  ณ  วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ...................... 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................... 
             (.........................................................) 
        ตําแหน่ง..................................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูล
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

