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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาํบลวดัหลวงและนายอําเภอโพนพิสัย  จึงตราขอบัญญัติไว

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวงตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “การจัดการส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการรองรับ   

การขน  การบําบัดและการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  “โถสวมแบบนั่งยอง”  หมายความวา  โถสวมท่ีผูใชจะตองวางเทาบนที่วางเทา 

ของโถสวมแลวนั่งยอง 

  “โถสวมแบบนั่งราบ”  หมายความวา  โถสวมที่ผูใชจะตองนั่งลงบนที่รองนั่งของโถสวม 

  “สวม”  หมายความวา  ระบบรองรับส่ิงปฏิกูล  รวมท้ังตัวเรือนสําหรับปดบังขณะใชงาน   
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  “สวมสาธารณะ”  หมายความวา  สวมที่หนวยงานของรัฐหรือเอกชนจัดไวใหบุคคลท่ัวไป

เขาใชบริการหรือสวมที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดใหเปน 

สวมสาธารณะ 

  “สวมเคล่ือนที่”  หมายความวา  สวมบนยานพาหนะทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  

และหมายความรวมถึงหองสวมบนแพ   

  “สวมชั่วคราว”  หมายความวา  สวมท่ีไมไดสรางเปนการถาวรรวมถึงสวมประกอบ

สําเร็จรูป 

  “การขนส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล

แลวนําไปยังระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม 

  “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  ถังหรือบอท่ีมีลักษณะท่ีมิดชิด  น้ําซึมผานไมได  

เพ่ือใชเปนท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลจากสวมกอนขนไปบําบัดหรือกําจัดตอไป 

  “การบําบัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การดําเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูล

ทั้งที่สูบจากสวมและส่ิงปฏิกูลจากระบบทอ  ใหปราศจากพิษภัย  การกอใหเกิดโรค  สภาพอันนารังเกียจ

และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย   

  “การกําจัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การนําส่ิงปฏิกูลที่ผานการบําบัดแลวดําเนินการ

จัดการตามความเหมาะสมหรือนําไปใชประโยชน   

  “ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่”  หมายความวา  กระบวนการบําบัด

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลจากอาคารเดี่ยว  เชน  บานพักอาศัย  อาคารชุด  โรงเรียน  หรืออาคารสถานท่ีทําการ  

เปนตน 

  “ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม”  หมายความวา  กระบวนการบําบัดหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลจากหลายอาคาร  ท้ังนี้  ใหหมายรวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่รับส่ิงปฏิกูลบําบัดดวย 

  “กากตะกอน”  หมายความวา  สวนท่ีเปนของแข็งซึ่งเหลือจากการบําบัดส่ิงปฏิกูล 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
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  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวงใหเปนอํานาจ

ของราชการสวนทองถิ่น   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการ

เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย

อันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูล  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาต 

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขต

อํานาจของราชการสวนทองถิ่นและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลของราชการสวนทองถิ่น  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่น

ดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลราชการสวนทองถิ่น 

จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 
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ขอ ๙ ในกรณีจัดการชุมนุม  หรือการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  ผูจัดการชุมนุมหรือผูใด 

ในทํานองเดียวกันตองจัดใหมีสวม  สวมสาธารณะ  สวมเคล่ือนท่ี  หรือสวมชั่วคราว  ท่ีถูกสุขลักษณะ 

ตามขอ  ๑๑  สําหรับใหบริการอยางเพียงพอตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด   

เพ่ือมิใหเปนที่นารังเกียจหรือเปนแหลงแพรโรค  ในกรณีการจัดการชุมนุมหรือการอื่นใด 

ในทํานองเดียวกันตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ินแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข

ตรวจสอบความเรียบรอยในการรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนท่ีของสถานที่นั้นใหตองดวยสุขลักษณะ   

ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  หรือสาธารณภัยตอสาธารณชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดใหมี

สวมเคล่ือนที่หรือสวมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามขอ  ๑๑  สําหรับใหบริการตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ   

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ยานพาหนะ  หรือสถานท่ีท่ีจัดใหบริการสวมสาธารณะ

ทั้งเอกชนและหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  โถปสสาวะที่กดวาลวเปดน้ําของโถสวม 

และโถปสสาวะใหสะอาด  ไมมีกล่ินเหม็น  และตองดูแลใหพรอมใชงานตลอดระยะเวลาที่เปดใหบริการ   

  (๒) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาเปดปดมิดชิด  

อยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม  ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือ  หรือบริเวณใกลเคียง   

  (๓) จัดใหมีสบูลางมือ  พรอมใหใชตลอดเวลาที่เปดใหบริการ   

  (๔) ตองจัดใหมีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลที่มีสภาพดี  ไมชํารุด  ไมแตก  หรือรั่วซึม  

สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงานตองขนส่ิงปฏิกูล 

ไปบําบัดและกําจัดใหไดมาตรฐานตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  รวมท้ังบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการ

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้   



หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) จัดใหมียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณท่ีจําเปนตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๓  

และมีจํานวนเพียงพอกับการใหบริการ 

  (๒) ใหดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  มีมาตรการปองกันกล่ิน 

ในขณะท่ีทําการสูบส่ิงปฏิกูล  เพ่ือไมใหรบกวนอาคารสถานที่ใกลเคียงจนเปนเหตุรําคาญ   

  (๓) ใหทําความสะอาดทอสําหรับใชสูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

โดยการสูบน้ําสะอาดจากถัง  เพ่ือลางภายในทอหรือสายสูบ  และทําความสะอาดทอหรือสายสูบดานนอก

ที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อ   

  (๔) กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําลายเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อแลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํา   

  (๕) ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  

และผานการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

  (๖) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานสูบ 

และขนส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ตลอดจน

เครื่องมือสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนไวประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๗) ผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  

ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา   

ผายางกนัเปอน  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

  (๘) หามนํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใชกิจการอื่น  และหามนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิง 

ในท่ีสาธารณะหรือท่ีอื่นใดนอกจากสถานที่ที่ไดแจงไวกับราชการสวนทองถิ่น 

  (๙) ตองทําความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนส่ิง

ปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  และน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองเขาสูระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสีย 

หรือบอซึม  โดยบอซึมตองอยูหางจากแมน้ํา  คู  คลอง  หรือแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

  (๑๐) ตองจัดใหมีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลที่เปนสถานที่เฉพาะ   

มีขนาดกวางขวางเพียงพอ 

ขอ ๑๓ ยานพาหนะสําหรับขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังนี้   



หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) ถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลมีฝาเปดปดอยูดานบน  โดยสามารถปดไดมิดชิด  ไมรั่วซึม  

และปองกันกล่ินและสัตวแมลงนําโรคได   

  (๒) ทอหรือสายที่ใชสูบส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม   

  (๓) มีปมสูบส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถสูบตะกอนหนกัไดอยูในสภาพที่ใชการไดดี  และมีมาตรวัด

ส่ิงปฏิกูลดวย   

  (๔) มีชองเก็บอุปกรณทําความสะอาดประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  เชน  ถังใสน้ํา  

ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

  (๕) บนตัวถังที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนวา   

“ใชเฉพาะขนส่ิงปฏิกูล”   

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแล 

ของราชการสวนทองถิ่น  ใหบุคคลนั้นแสดงช่ือราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็น

ไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  พรอมกับ

แสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไว 

ที่ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนส่ิงปฏิกูล 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหบุคคลนั้นแสดงรหัส 

หรือหมายเลขทะเบยีนใบอนุญาต  รวมทั้งแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ท่ีอยู  

หมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือชื่อเจาของกิจการไวดานขางท้ังสองดานของตัวถังที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูล 

ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน  โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร   

ขอ ๑๔ ตองมีมาตรการควบคุมกํากับดูแลการขนส่ิงปฏิกูล  โดยการกําหนดเสนทางที่แนนอน  

เพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่สาธารณะหรอืที่อืน่ใดนอกจากสถานท่ีที่ไดแจงไวกับราชการสวนทองถิ่น   

ขอ ๑๕ ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่ตองเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐาน  

และวิธีการที่เจาพนกังานทองถิ่นโดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามประเภท  

ขนาด  และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือตามหลักเกณฑ  

มาตรฐานและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด   



หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวมตองเปนไปตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน  และวิธีการ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามประเภท  

ขนาด  และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน  

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๗ ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่สูบและขนส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป   

และผานการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดหรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด   

ขอ ๑๘ จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานบําบัด 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนเครื่องมือสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน  ติดตั้งไวในบริเวณสถานที่บําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลดวย   

ขอ ๑๙ ผูปฏิบัติงานบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  

ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา   

ผายางกันเปอน  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน   

ขอ ๒๐ การบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลไมวาจะใชวิธีการใด  การนําน้ําทิ้งและกากตะกอน 

ที่ผานการบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแลว  ไปใชประโยชนทางการเกษตรหรือกอนนําออกจากระบบ   

น้ําทิ้งและกากตะกอนตองไดมาตรฐานปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  ดังนี้ 

 

 

ประเภท 
 

ไขหนอนพยาธิ 

จํานวน/กรัม 
หรือลิตร 

แบคทีเรียอีโคไล 

(Escherichia  Coli  Bacteria) 
(จํานวน/๑๐๐  กรัม  หรือ 

MPN/๑๐๐  มิลลิลิตร) 

 

๑.  กากตะกอน <  ๑ <  ๑๐๓ 

๒.  น้ําท้ิง <  ๑ <  ๑๐๓ 

ทั้งนี้  น้ําทิ้งที่ปลอยออกสูส่ิงแวดลอมตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของดวย 

ขอ ๒๑ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   



หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 

  (๓) สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งของกิจการ  หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ี 

ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ 

  (๔) ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  (๕) แผนที่แสดงที่ตั้ง  และแผนผังระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล   

  (๖) สําเนาแบบกอสรางของอาคารที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๗) ใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก   

  (๘) ใบรับรองแพทยของผูปฏิบัติงาน 

  (๙) หลักฐานแสดงวามีความรูในการประกอบกิจการของผูปฏิบัติ   

  (๑๐) ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  

(กรณีตออายุใบอนุญาต) 

  (๑๑) ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะการประกอบกิจการมีผลการตรวจไมเกิน  ๖  เดือน  

(กรณีตออายุใบอนุญาต) 

  (๑๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด  โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้งครั้งละไมเกนิสิบหาวนัแตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ  

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง   

ขอ ๒๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูง 

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน

สิบหาวัน 

ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน 
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ขอ ๓๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประสิทธิ์  พิมพมา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัหลวง 



 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 

ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง 
 เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม  

     
๑ อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

  ๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และ      
  ลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 

  ๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

  ๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 

 
 

๒๕๐ 

๑๕๐ 
๒๕๐ 

 
๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ ขน 

และกําจัดส่ิงปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 ๒.๑ คาธรรมเนียมรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 ฉบับละ 
 ๒.๒ คาธรรมเนียมรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 ฉบับละ 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................................. 
 
 เขียนท่ี................................................................ 

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

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

โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...............................................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี...........................
หมูท่ี..................................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................................

แขวง/ตําบล..............................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด.....................................
หมายเลขโทรศัพท....................................................ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  

   หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
   ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

   หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   ............................................................................................... 

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

.............................................................................................. 
 
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

คําขอเลขท่ี......./........... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ คือ 

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

 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหนง........................................... 
 

 
สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
 
เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ คือ 

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

 ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วัน  
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหนง........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูล 

 

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

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

 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 

� เปนบุคคลธรรมดา อายุ................ป สัญชาติ............................เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขท่ี..........................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย......................... 

ถนน......................................ตําบล.................................อําเภอ................................จังหวัด.................................. 

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

� เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเม่ือ..................................... 

มีสํานักงานอยูท่ี......................หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย .....................................ถนน ..................................... 

ตําบล .............................อําเภอ ................................จังหวัด ................................โทรศัพท................................ 

โทรสาร.................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  มีดังนี้ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อยูบานเลขท่ี .............. หมูท่ี............ 

ตรอก/ซอย .................................ถนน ...............................ตําบล ...............................อําเภอ ............................. 

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

๒. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี................ 

ตรอก/ซอย ..................................ถนน ...............................ตําบล .................................อําเภอ .......................... 

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

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

โดยชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................... ตั้งอยูเลขท่ี ............ 

หมูท่ี ............. ตรอก/ซอย..................................ถนน ............................................ ตําบล.................................... 

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

อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.......................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ) 

มีเนื้อท่ี ...................................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถานท่ี........................................................................... 

(เปนไม หองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)  เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลได 

 � สูญหาย 

 � ถูกทําลาย 

 � อ่ืน  ๆ  เม่ือวันท่ี.................................................................................................................. 

๓. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต  มีดังนี้ 

 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ  (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 



 

 � ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

 � ๓. สําเนาทะเบียนบานเจาของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 � ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
 � ๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
 � ๖. เอกสารอ่ืน ๆ  ................................................................................................................... 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

    ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................. 
เลมท่ี..........เลขท่ี............./................ 

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................สัญชาติ.......................
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท......................................... 
ต้ังอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

อัตราคาธรรมเนียมปละ.....................บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
(๔.๑) ................................................................................................................................................. 
(๔.๒) ................................................................................................................................................. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ. ............  
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 
 
 
       
       
 

 
 

(ลงชื่อ) 
 (............................................) 
ตําแหนง.............................................. 
                เจาพนักงานทองถ่ิน 
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