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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเด่ือ 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

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  องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อและนายอําเภอทาบอ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “การจัดการส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการรองรับ  การขน  

การบําบัดและการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  “โถสวมแบบนั่งยอง”  หมายความวา  โถสวมที่ผูใชจะตองวางเทาบนที่วางเทาของโถสวม

แลวนั่งยอง 

  “โถสวมแบบนั่งราบ”  หมายความวา  โถสวมที่ผูใชจะตองนั่งลงบนท่ีรองนั่งของโถสวม 

  “สวม”  หมายความวา  ระบบรองรับส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งตัวเรือนสําหรับปดบังขณะใชงาน   
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  “สวมสาธารณะ”  หมายความวา  สวมท่ีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนจัดไวใหบุคคลท่ัวไป 

เขาใชบริการ  หรือสวมท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดใหเปนสวมสาธารณะ 

  “สวมเคล่ือนที่”  หมายความวา  สวมบนยานพาหนะทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ   

และหมายความรวมถึงหองสวมบนแพ   

  “สวมชั่วคราว”  หมายความวา  สวมท่ีไมไดสรางเปนการถาวร  รวมถึงสวมประกอบสําเร็จรูป 

  “การขนส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล 

แลวนําไปยังระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม 

  “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  ถังหรือบอท่ีมีลักษณะท่ีมิดชิด  น้ําซึมผานไมได   

เพ่ือใชเปนท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลจากสวมกอนขนไปบําบัดหรือกําจัดตอไป 

  “การบําบัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การดําเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูล 

ทั้งท่ีสูบจากสวมและส่ิงปฏิกูลจากระบบทอใหปราศจากพิษภัย  การกอใหเกิดโรค  สภาพอันนารังเกียจ 

และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย   

  “การกําจัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การนําส่ิงปฏิกูลท่ีผานการบําบัดแลวดําเนินการ 

จัดการตามความเหมาะสมหรือนําไปใชประโยชน   

  “ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่”  หมายความวา  กระบวนการบําบัด 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลจากอาคารเดีย่ว  เชน  บานพักอาศัย  อาคารชุด  โรงเรียน  หรืออาคารสถานที่ทําการ  เปนตน 

  “ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม”  หมายความวา  กระบวนการบําบัดหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลจากหลายอาคาร  ทั้งนี้  ใหหมายรวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียรวมท่ีรับส่ิงปฏิกูลบําบัดดวย 

  “กากตะกอน”  หมายความวา  สวนที่เปนของแข็งซึ่งเหลือจากการบําบัดส่ิงปฏิกูล 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ 
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อใหเปนอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่น   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน 

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล   

หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใด

ดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่นและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลของราชการสวนทองถิ่น  หรือเขตพ้ืนท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนยีมการกําจัดส่ิงปฏิกูลราชการสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ   

นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 
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ขอ ๙ ในกรณีจัดการชุมนุม  หรือการอื่นใดในทํานองเดียวกัน  ผูจัดการชุมนุมหรือผูใด 

ในทํานองเดียวกันตองจัดใหมีสวม  สวมสาธารณะ  สวมเคล่ือนที่  หรือสวมชั่วคราว  ท่ีถูกสุขลักษณะ 

ตามขอ  ๑๑  สําหรับใหบริการอยางเพียงพอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด   

เพ่ือมิใหเปนที่นารังเกียจหรือเปนแหลงแพรโรค  ในกรณีการจัดการชุมนุมหรือการอ่ืนใด 

ในทํานองเดียวกันตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ินแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจสอบ 

ความเรียบรอยในการรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่ของสถานที่นั้นใหตองดวยสุขลักษณะ   

ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  หรือสาธารณภัยตอสาธารณชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดใหมี 

สวมเคล่ือนที่หรือสวมชั่วคราวทีถู่กสุขลักษณะตามขอ  ๑๑  สําหรับใหบริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ   

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ยานพาหนะ  หรือสถานท่ีท่ีจัดใหบริการสวมสาธารณะ 

ทั้งเอกชนและหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  โถปสสาวะท่ีกดวาลวเปดน้ําของโถสวม 

และโถปสสาวะใหสะอาด  ไมมีกล่ินเหม็น  และตองดูแลใหพรอมใชงานตลอดระยะเวลาที่เปดใหบริการ   

  (๒)  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาเปดปดมิดชิด   

อยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม  ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือ  หรือบริเวณใกลเคียง   

  (๓)  จัดใหมีสบูลางมือ  พรอมใหใชตลอดเวลาที่เปดใหบริการ   

  (๔)  ตองจัดใหมีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลที่มีสภาพดี  ไมชํารุด  ไมแตก  หรือรั่วซึม  สามารถ 

ปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงานตองขนส่ิงปฏิกูลไปบําบัด 

และกําจัดใหไดมาตรฐานตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บ   

ขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดแูลของราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลซึง่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

ตองดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้   
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  (๑)  จัดใหมียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณท่ีจําเปนตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๓   

และมีจํานวนเพียงพอกับการใหบริการ 

  (๒)  ใหดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในชวงเวลาที่เหมาะสม  มีมาตรการปองกันกล่ินในขณะที่ 

ทําการสูบส่ิงปฏิกูล  เพ่ือไมใหรบกวนอาคารสถานที่ใกลเคียงจนเปนเหตุรําคาญ   

  (๓)  ใหทําความสะอาดทอสําหรับใชสูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

โดยการสูบน้ําสะอาดจากถัง  เพ่ือลางภายในทอหรือสายสูบ  และทําความสะอาดทอหรือสายสูบดานนอก 

ที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อ   

  (๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําลายเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อ  แลวทําความสะอาดดวยน้ํา   

    (๕)  ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาท่ีสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป   

และผานการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

  (๖)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานสูบ 

และขนส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ตลอดจน 

เครื่องมือสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนไวประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๗)  ผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน   

ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา   

ผายางกันเปอน  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

  (๘)  หามนํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใชกิจการอื่น  และหามนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ 

หรือที่อื่นใดนอกจากสถานที่ที่ไดแจงไวกับราชการสวนทองถิ่น 

  (๙)  ตองทําความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนส่ิงปฏิกูล 

อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองเขาสูระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสียหรือบอซึม   

โดยบอซึมตองอยูหางจากแมน้ํา  คู  คลอง  หรือแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

  (๑๐)  ตองจัดใหมีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลที่เปนสถานที่เฉพาะ   

มีขนาดกวางขวางเพียงพอ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๓ ยานพาหนะสําหรับขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังนี้   

  (๑)  ถังที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลมีฝาเปดปดอยูดานบน  โดยสามารถปดไดมิดชิด  ไมรั่วซึม   

และปองกันกล่ินและสัตวแมลงนําโรคได   

  (๒)  ทอหรือสายที่ใชสูบส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม   

  (๓)  มีปมสูบส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถสูบตะกอนหนักได  อยูในสภาพที่ใชการไดดี  และมี 

มาตรวัดส่ิงปฏิกูลดวย   

  (๔)  มีชองเก็บอุปกรณทําความสะอาดประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  เชน  ถังใสน้ํา   

ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

  (๕)  บนตัวถังที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีขอความท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนวา   

“ใชเฉพาะขนส่ิงปฏิกูล”   

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแล 

ของราชการสวนทองถิ่น  ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถ 

มองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล   

พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น 

ไวที่ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนส่ิงปฏิกูล 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหบุคคลนั้นแสดงรหัส 

หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต  รวมทั้งแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู   

หมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือชื่อเจาของกิจการไวดานขางท้ังสองดานของตัวถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูล 

ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน  โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร   

ขอ ๑๔ ตองมีมาตรการควบคุม  กํากับดูแลการขนส่ิงปฏิกูล  โดยการกําหนดเสนทางที่แนนอน  

เพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่สาธารณะหรอืที่อืน่ใดนอกจากสถานที่ท่ีไดแจงไวกับราชการสวนทองถิ่น   

ขอ ๑๕ ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่ตองเปนไปตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน   

และวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  ทั้งนี้   

ตามประเภท  ขนาด  และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือตามหลักเกณฑ   

มาตรฐาน  และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด   
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ขอ ๑๖ ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวมตองเปนไปตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน  และวิธีการ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามประเภท  ขนาด   

และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน   

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๗ ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่สูบและขนส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป   

และผานการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด   

ขอ ๑๘ จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานบําบัด 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ตลอดจน 

เครื่องมือสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน  ติดตั้งไวในบริเวณสถานที่บําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลดวย   

ขอ ๑๙ ผูปฏิบัติงานบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน   

ผาปดปากปดจมกู  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน   

และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน   

ขอ ๒๐ การบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลไมวาจะใชวิธีการใด  การนําน้ําทิ้งและกากตะกอน 

ที่ผานการบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแลวไปใชประโยชนทางการเกษตรหรือกอนนําออกจากระบบน้ําท้ิง 

และกากตะกอนตองไดมาตรฐานปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  ดังนี้ 

 
 

ประเภท 

 

ไขหนอนพยาธ ิ

จํานวน/กรัม 

หรือลิตร 

แบคทีเรียอีโคไล 

(Escherichia  Coli  Bacteria) 

(จํานวน/๑๐๐ กรัม หรือ 

MPN/๑๐๐ มิลลิลิตร) 

 

๑. กากตะกอน < ๑ < ๑๐๓ 

๒. น้ําท้ิง < ๑ < ๑๐๓ 

 

ทั้งนี้  น้ําท้ิงที่ปลอยออกสูส่ิงแวดลอมตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของดวย 



 หนา   ๑๘ 
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ขอ ๒๑ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรบัทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 

  (๓)  สําเนาทะเบียนบานที่ตัง้ของกจิการ  หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีที่ขออนุญาต 

ประกอบกิจการ 

  (๔)  ใบมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

  (๕)  แผนที่แสดงที่ตั้ง  และแผนผังระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล   

  (๖)  สําเนาแบบกอสรางของอาคารท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๗)  ใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก   

  (๘)  ใบรับรองแพทยของผูปฏิบัติงาน 

  (๙)  หลักฐานแสดงวามีความรูในการประกอบกิจการของผูปฏิบัติ   

  (๑๐)  ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ   

(กรณีตออายุใบอนุญาต) 

  (๑๑)  ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะการประกอบกิจการ  มีผลการตรวจไมเกิน  ๖  เดือน   

(กรณีตออายุใบอนุญาต) 

  (๑๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น   

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี 

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ   

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง   

ขอ ๒๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูง 

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 

สิบหาวัน 

ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น 

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่น  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

โสภณ  สรรพศิลป 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเดื่อ 

 



 

 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้าย 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านเดื่อ 
 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 
 

 
๑๐๐ 

๕๐ 
 

๑๐๐ 

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

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

 
 

๓,๕๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บัญชีอัตราคา่บริการขัน้สูง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านเดื่อ 
 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม    

*เพดานสูงสุด(บาท) 
อัตราคา่ธรรมเนียม       
*ที่สภาฯเห็นชอบ(บาท)

๑ อัตราคา่เก็บและขนสิง่ปฏิกูลครัง้หนึง่ๆ
  ๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก 
 และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 

  ๑.๒ เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร 

  ๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ  
 ๑ ลูกบาศก์เมตร 

 
๒๕๐ 

๑๕๐ 
 

๒๕๐ 
 

 
๑๐๐ 

๕๐ 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

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 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
   ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีทีม่ีการมอบอํานาจ) 
   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)...........................................................อยู่บ้านเลขท่ี................ หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย ..................................ถนน ...............................ตําบล .................................อําเภอ .......................... 
จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
โดยช่ือสถานประกอบการ ................................................................................................... ต้ังอยู่เลขท่ี ............ 
หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย..................................ถนน ............................................ ตําบล.................................... 
อําเภอ ...................................จังหวัด ...............................โทรศัพท์ ...............................โทรสาร ......................... 
อาคารประกอบการมีเน้ือที่.......................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ  (รวมทั้งอาคารประกอบการ) 
มีเน้ือที่ ...................................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานที่........................................................................... 
(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  ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเด่ือ  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

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

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

 
 

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


