
หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน  วาดวยการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนและนายอําเภอตระการพืชผล  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน  เรื่อง  การกําจัด  

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนตั้งแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลกดุยาลวนเปนผูรกัษาการตามขอบญัญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ราชการทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน  เปนอํานาจหนาที่ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

ขอ ๖ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูล  ในที่หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  

ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน

จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิงหรือเทในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะ 

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๙ หามผูใด  ทําการถาย  เท  ขนหรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานท่ีเทเก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

ขอ ๑๐ เจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลในอาคาร

หรือสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น 

รั่วออกมาขางนอก  ตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 
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ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น

ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๓ หามเจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลอันอาจทําให

เกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควันกล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  

หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขน   

ส่ิงปฏิกูลไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ  

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อไดทํา

การปดประกาศไวในที่เปดเผยกําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลไมนอยกวาสามแหงเปนเวลา 

ไมนอยกวาสิบหาวันนับตั้งแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  

จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลจากอาคาร  สถานที่ 

หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล

ตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น   

โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขในการขอและออกใบอนุญาต 

ขอ ๑๖ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหย่ืนคําขอใบรับอนุญาตตามแบบ  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น

พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนกําหนด 

ขอ ๑๘ คุณสมบัติของผูรับใบขออนญุาตดาํเนนิกจิการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลกุดยาลวนกําหนดไว  ดังนี้   
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  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

   (๑.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  มีคุณสมบัติดังนี้   

    (๑.๑.๑) ตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม  ปกปดมิดชิด

สามารถปองกันกล่ินและสัตวแมลงไดมีอุปกรณหรือฝาปด-เปดถังท่ีสนิทอยูดานบนและสามารถรับแรงดัน

จากการสูบส่ิงปฏิกูลได   

    (๑.๑.๓) ทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูลตองมีสภาพดีไมรั่วซึม   

    (๑.๑.๔) มีปมสูบส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถสูบของแข็งและมีการติดตั้ ง 

มาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย  ซึ่งอยูในสภาพที่ใชการไดดี   

    (๑.๑.๕) ตองมีตัวถังรถเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  ตองมีขอความวา  “รถสูบ 

ส่ิงปฏิกูล”  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  หมายเลขโทรศัพท  และเลขทะเบียนใบอนุญาต  (กรณีที่ตองขอ

ใบอนุญาตหลายทองถิ่นใหพิมพเฉพาะเลขทะเบียนใบแรก  สวนใบอื่น ๆ  ใหเก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตไว

ที่รถเพ่ือการตรวจสอบดวย)  ที่ดานขางทั้ง  ๒  ดานของตัวถังรถท่ีเห็นไดชัดเจนและมีขนาดตัวอักษร 

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

   (๑.๒) ตองมีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังใสน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  น้ํายาไลโซน  ๒%  เปนตน)  และน้ํายาดับกล่ิน 

   (๑.๓) ตองมีชุดปฏิบัตงิาน  ประกอบดวย  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมแขง   

   (๑.๔) ผูประกอบกิจการรถสูบส่ิงปฏิกูลจะตองระบุแหลงท่ีจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปบําบัดและมีหลักฐานท่ีแสดงวาไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่บําบัดนั้น  เวนแตจะมีระบบบําบัด 

ของตนเอง  ทั้งนี้  ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลจะตองมีลักษณะตามแบบที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

   (๒.๑) ผูประกอบการตองระบุแหลงท่ีจะนําส่ิงปฏิกูลที่เก็บ  ขน  ไดไปที่ท่ีสําหรับ

กําจัดและตองมีสถานที่สําหรับกําจัดส่ิงปฏิกูลเปนของตนเอง  ท่ีตั้งของสถานท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูลตองเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองและมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชน 

และการรองเรียนและตองแสดงหลักฐานการยินยอมของเจาของสถานที่ที่นําไปกําจัด  เวนสถานที่นั้น 

เปนของตนเองแสดงหลักฐานการเปนเจาของ  หรือสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน

กําหนดให  แลวแตกรณี 
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   (๒.๒) ตองมีวิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ  หรือการใชระบบอื่นใด 

ที่สามารถดําเนินการไดตามหลักวิชาการและสามารถปองกันพิษภัยการกอใหเกิดโรค  สภาพอันนารังเกียจ  

และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได  และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชน 

และผลกระทบตอสุขภาพ   

   (๒.๓) ตองมีพนักงานคนงานที่ปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานสาธารณสุขตามสมควร

หรือมีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้มาแลว 

ขอ ๑๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัคาํขอรบัใบอนญุาตใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  กส.  ๒ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย  

ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ ในการใหบริการตามใบอนุญาตผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ

ทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน

กอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการขั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๒ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง

พนักงานทองถิ่นลวงหนากอนเลิกการใหบริการอยางนอยสิบหาวัน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูรับบริการ  

เชน  การเปล่ียนอัตราคาบริการผูรับใบอนุญาตตองสําเนาสัญญาท่ีแกไขแลวนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๘  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินการ 

ตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ย่ืนไวตามขอ  ๒๑ 



หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบยีบ  

ขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการ

ไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

ขอ ๒๖ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน  

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  ๔ 

ขอ ๒๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  กส.  ๔ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กส.  ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนญุาตใหใชแบบ  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทาเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ  

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 



หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

หมวด  ๔ 

แบบพิมพ 

ขอ ๓๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล   

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจ  

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ๒ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ๓ 

  (๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  ๔ 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๒ กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูก

ส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้มีตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วาที่รอยตร ี ชัชวาล  พุทธแกว 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกดุยาลวน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท                อัตราคาธรรมเนยีมตอป

                                                                 (บาท สตางค) 

๑. คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

 บอละไมเกิน  ๑๐๐ - 

  

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออก ใบอนุญาตประกอบกิจการ  

 รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจ  

 หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 ๒.๑ รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ ๕,๐๐๐ - 

 ๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ ๕,๐๐๐ - 

 ๒.๓ ใหบริการตั้งหองสุขาชั่วคราว  ฉบับละ   ๕๐๐ - 

 ๒.๔ ใหบริการรถสุขาชั่วคราว  ฉบับละ   ๕๐๐ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เลขท่ีรับ........./..........                 เลขท่ี.............. 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

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

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

  ขาพเจา.....................................................................อายุ....................ป สัญชาติ......................... 

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

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

โทรศัพท........................................... 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล ประเภท …….. 

...................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

ใชชื่อกิจการวา.....................................................................................จํานวนคนงาน.........................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี....................หมูท่ี...................ตําบลกุดยาลวน  อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

โทรศัพท............................................ 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๓. สําเนาบัตรทะเบียนนิติบุคคล (ถามี) 

  ๔. ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

  ๕. บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

  ๖. ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูล (ถามี) 

  ๗. ………………………………………………………………… 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

   แบบ  ๑ 

 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 

เลมท่ี................เลขท่ี...............ป.............. 

  อนุญาตให.........................................................................อายุ..............ป สัญชาติ….................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................... 

ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................โทรศัพท..........................  

  ขอ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล ประเภท……………………………….                    

..........................................................................................................คาธรรมเนียม......................................บาท  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.......................เลขท่ี..................ลงวันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ................... 

โดยใชชื่อกิจการวา.........................................................................................จํานวนคนงาน...........................คน  

ตั้งอยู ณ เลขท่ี.................หมูท่ี..............ตําบล..........................อําเภอ........................................................

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

  ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล     

พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่ง

เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

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

 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ................... 

              ออกให ณ วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ................... 

 

       

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

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

                นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

     แบบ ๒ 

 



 

 

 

เลขท่ีรับ............/...............             เลขท่ี.................. 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

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

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

 

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

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

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

โทรศัพท........................................... 

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล ประเภท……… 

………………………………………………………………………….…………..ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

โดยใชชื่อกิจการวา.........................................................................................จํานวนคนงาน....................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี..................หมูท่ี.......................ตําบลกุดยาลวน  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี       

โทรศัพท............................................ 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๑. ใบอนุญาตเดิม 

  ๒. ....................................................................................................... 

  ๓. ....................................................................................................... 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

     แบบ ๓ 

 



 

 

เลขท่ีรับ............/...............                เลขท่ี........................... 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 

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

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

 

  ขาพเจา................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.................................... 

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

ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................โทรศัพท................................... 

โดยใชชื่อกิจการวา.............................................................................................จํานวนคนงาน.......................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี........................หมูท่ี.....................ตําบลกุดยาลวน  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี            

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

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน  ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

 

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

     แบบ  ๔ 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูล
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