
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย   
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลบางตาหงาย  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๓๔/๒  และ  มาตรา  ๓๔/๓  แหงพระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

และมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงายโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย

และนายอําเภอบรรพตพิสัย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงายการจัดการส่ิงปฏิกูล  

พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  ตั้งแตวันที่ถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะของคน  หรือส่ิงอื่นใดที่ปนเปอนอุจจาระ

หรือปสสาวะ 

  “การจัดการส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตระบบการรองรับการขน  

และการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  “สวม”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีจัดไวสําหรับขับถายอุจจาระหรือปสสาวะ  และให

หมายความรวมถึงระบบรองรับส่ิงปฏิกูล 

  “สวมสาธารณะ”  หมายความวา  สวมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการเปนการทั่วไปในสถานที่ตาง ๆ  

ทั้งกรณีที่มีการจัดเก็บคาบริการและไมจัดเก็บคาบริการ  และใหหมายความรวมถึงสวมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

ภายในหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของเอกชน 

้หนา   ๒๕๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  “สวมเคล่ือนท่ี”  หมายความวา  สวมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 

  “สวมชั่วคราว”  หมายความวา  สวมท่ีไมไดสรางเปนการถาวร  และใหหมายความรวมถึง

สวมประกอบสําเร็จรูป 

  “การขนส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลหรือระบบ

กําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่  แลวนําไปยังระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม 

  “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  ถังหรือบอท่ีมีลักษณะมิดชิด  น้ําซึมผานไมได

เพ่ือใชเปนท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลจากสวมกอนการขนหรือการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  “การกําจัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การบําบัด  การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูล

ใหปราศจากมลภาวะ  สภาพอันนารังเกียจ  หรือการกอใหเกิดโรค  เพ่ือนําไปใชประโยชนหรือทําลาย 

  “ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ี”  หมายความวา  กระบวนการกําจัดส่ิงปฏิกูล

สําหรับอาคารประเภทตาง ๆ  เชน  บานพักอาศัย  อาคารชุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงแรมหรือกลุมอาคาร 

  “ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม”  หมายความวา  กระบวนการกําจัดส่ิงปฏิกูลที่รวบรวม

จากระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่  สวมเคล่ือนท่ี  หรือจากสถานที่ตาง ๆ  มากําจัดรวม 

  “กากตะกอน”  หมายความวา  สวนที่เปนของแข็งซึ่งเหลือจากการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   “ผูมีหนาที่จัดการส่ิงปฏิกูล  หมายความวา 

  (๑)  ราชการสวนทองถิ่นที่มีอํานาจตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

  (๒)  ราชการสวนทองถิ่นที่มีอํานาจดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา  ๑๘  

วรรคสองแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

  (๓)  ราชการสวนทองถิ่นที่มีอํานาจดําเนินการรวมกับราชการสวนอื่นตามมาตรา  ๑๙  

วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

  (๔)  ผูที่ไดรับมอบหมายจากราชการสวนทองถิ่นท่ีมีอํานาจตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม  

แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

  (๕)  ผูที่ไดรับใบอนุญาต 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนทองถิ่นตําบลบางตาหงาย 

้หนา   ๒๕๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตพ้ืนท่ีของราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนหนาที่  

และอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น  แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่น  รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือเอกชนเปนผูดําเนินการหรือทํารวมกับราชการ

สวนทองถิ่นก็ได 

ส่ิงปฏิกูลที่จัดเก็บได  ราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น

รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนท่ีไดรับมอบหมายตามวรรคสอง  ซึ่งดําเนินการจัดเก็บ 

ยอมมีอํานาจนําไปดําเนินการใชหรือหาประโยชนไดตามขอตกลงท่ีทําไวระหวางกัน 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไมอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตรายปนอยูกับส่ิงปฏิกูล 

ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดเก็บ  ใหราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น

รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหจัดเก็บแจงใหพนักงานเจาหนาที่ 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานตอไป  เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว

หากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงานนั้นยังมิไดดําเนินการ  ใหราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืน  รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหจัดเก็บ

ดําเนินการกับส่ิงปฏิกูลนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

้หนา   ๒๕๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๖  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน  หรือจะอนุญาต

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขน 

ส่ิงปฏิกูลแทน  หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  และเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๗  หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล  นอกจากถาย  

เท  ทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให 

ขอ  ๘  ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน

และกําจัดส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมท้ังบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองดําเนินการ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้  รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ  ๙  ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ  งานเทศกาล  งานแสดงสินคา  การชุมนุม  การชุมนุม

สาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งใชเวลาในการดําเนินการตั้งแตสามชั่วโมงขึ้นไป  

ผูจัดหรือผูรับผิดชอบการดําเนินการดังกลาว  ตองจัดใหมีสวม  สวมสาธารณะ  สวมเคล่ือนที่หรือสวมชั่วคราว

ที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการส่ิงปฏิกูลออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  แลวแตกรณี  สําหรับใหบริการอยางเพียงพอ 

เมื่อการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ิน  ในกรณีท่ีมีการติดตั้งสวมเคล่ือนท่ีหรือสวมชั่วคราว  

ใหผูจัดหรือผูรับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวใหเรียบรอยและถูกสุขลักษณะในการนี้

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีหนาที่และอํานาจตรวจสอบความเรียบรอยในการรื้อถอน

และปรับสภาพพ้ืนที่ดังกลาว  หากพบวาไมถูกสุขลักษณะใหออกคําส่ังใหผูจัดหรือผูรับผิดชอบปรับปรุงแกไขได 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ใหราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐจัดใหมีสวมเคล่ือนที่หรือสวมชั่วคราว 

้หนา   ๒๕๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงแลวแตกรณี  สําหรับใหบริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ   

ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และมาตรการเกี่ยวกบัสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล 
 

 

สวนที ่ ๑ 

สุขลักษณะของสวม 

ขอ  ๑๑  เจาของหรือผูครอบครองบานพักอาศัย  อาคาร  หรือสถานท่ีที่มีสวมตองจัดใหมี 

ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่หรือตองตอทอไปยังระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลรวมตามขอ  ๑๙  วรรคหนึ่ง  (๒) 

ในกรณีท่ีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเปนระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ีเมื่อระบบ

กําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่เต็มหรือเลิกใชงาน  ตองขนส่ิงปฏิกูลไปกําจัดท่ีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม 

ตามขอ  ๑๙  วรรคหนึ่ง  (๒) 

การนําน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ผานการกําจัดส่ิงปฏิกูลออกจากระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง  

น้ําทิ้งและกากตะกอนนั้นตองไดมาตรฐานตามขอ  ๒๐  วรรคหนึ่ง 

ขอ  ๑๒  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีที่ใหบริการสวมสาธารณะตองดําเนินการ

ใหสวมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปดใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  โถปสสาวะ  และท่ีเปดและปดน้ําของโถสวม

และโถปสสาวะใหสะอาด  รวมทั้งตองบํารุงรักษาใหพรอมใชงาน 

  (๒)  จัดใหมีน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอสําหรับใชงาน 

  (๓)  จัดใหมีอางลางมือพรอมสบูหรือผลิตภัณฑอื่นใดสําหรับทําความสะอาดมือ 

ซึ่งพรอมใชงาน 

  (๔)  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  และอยูในสภาพดี  

ไมรั่วซึมตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง 

้หนา   ๒๕๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๕)  จัดใหมีสายฉีดน้ําชําระท่ีสะอาดและอยูในสภาพพรอมใชงาน  หรือกระดาษชําระ

ชนิดยุยและกระจายตัวไดงายเมื่อเปยกน้ําซึ่งสามารถทิ้งลงในโถสวมได  ในกรณีที่กระดาษชําระเปนชนิด

ที่ไมสามารถทิ้งลงในโถสวมไดหรือระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลไมสามารถรองรับกระดาษชําระไดใหรวบรวม

กระดาษชําระที่ใชแลวใสที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปดมิดชิด  อยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม

และเก็บขนไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ  เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชําระที่ใชแลว 

  (๖)  ในสวม  ตองมีการถายเทอากาศที่ดหีรือระบบระบายอากาศเพ่ือการถายเทอากาศที่ดี 

  (๗)  ประตูหองสวม  ตองมีที่จับเปดและปดที่สะอาด  มีอุปกรณยึดประตูดานในท่ี

สามารถไขจากดานนอกได  โดยประตูตองเปดออกจากดานในเปนบานพับ  บานเล่ือน  หรือเปนรูปแบบอื่น

เพ่ือใหสามารถเขาชวยเหลือผูใชบริการในกรณีหมดสติได 

  (๘)  ดําเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ใหนําขอ  ๑๑  มาใชบังคับกับสวมสาธารณะดวยโดยอนุโลม 

ประเภทของอาคารหรือสถานท่ีที่ใหบริการสวมสาธารณะซึ่งตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๑๓  เจาของหรอืผูครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีสวมเคล่ือนท่ี  ตองดําเนินการใหสวม

เคล่ือนที่ถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปดใหบริการ  โดยใหนําสุขลักษณะในขอ  ๗  วรรคหนึ่งมาใชบังคับ

ดวยโดยอนุโลม  และใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถรองรับส่ิงปฏิกูลไดมากกวาถังเก็บกักน้ําสะอาด

โดยทอระบายและถงัเกบ็กักส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพด ี ไมแตกหรือชํารุด  และสามารถปองกนัสัตวแมลง  

หรือพาหะนําโรคได  ทั้งนี้  ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลตองมีทอระบายอากาศท่ีสูงพนหลังคาของยานพาหนะหรือแพ  

หรืออยูในตําแหนงที่ไมสงกล่ินเหม็นรบกวน 

  (๒)  เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงาน  ตองขนส่ิงปฏิกูลไปกําจัดในระบบ

กําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีไดมาตรฐานตามขอ  ๑๙ 

  (๓)  ในกรณีที่สวมเคล่ือนที่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล  การระบายน้ําทิ้งและกากตะกอน

ตองผานการกําจัดส่ิงปฏิกูลแลว  โดยน้ําทิ้งและกากตะกอนนั้นตองไดมาตรฐานตามขอ  ๒๐  วรรคหนึ่ง 

้หนา   ๒๕๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๔)  ดําเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด

ในราชกิจจานเุบกษา  ในกรณีที่แพใชเปนที่อยูอาศัยประจําหรือแพท่ีมีสวมเคล่ือนท่ี  ซึ่งไมมีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล

หรือไมสามารถสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลไปกําจัดได  ใหแพดังกลาวจัดใหมีสวมไวบนพ้ืนดิน 

โดยใหนําขอ  ๑๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๔  ผูที่จัดใหมีสวมชั่วคราว  ตองจัดใหสวมชั่วคราวตั้งอยูในบริเวณที่มีความปลอดภัยตอชีวิต

และทรัพยสินของผูใชบริการ  และตองดําเนินการใหสวมชั่วคราวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปดใหบริการ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  พ้ืน  ผนัง  หลังคา  และประตูของหองสวม  รวมทั้งสุขภัณฑมีความปลอดภัย  

มั่นคงแข็งแรง  ทนทานตอการรับน้ําหนัก  ไมกอใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุตอผูใชบริการ  และดูแล 

ใหสะอาดพรอมใชงานอยูเสมอ  รวมทั้งมีการถายเทอากาศที่ดี 

  (๒)  จัดใหมีน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอสําหรับใชงาน 

  (๓)  จัดใหมีอางลางมือพรอมสบูหรือผลิตภัณฑอื่นใดสําหรับทําความสะอาดมือ 

ซึ่งพรอมใชงาน 

  (๔)  จัดใหมีสายฉีดน้ําชําระที่สะอาดและอยูในสภาพพรอมใชงาน  หรือกระดาษชําระชนิดยุย

และกระจายตัวไดงายเมื่อเปยกน้ําซึ่งสามารถทิ้งลงในโถสวมได  ในกรณีที่กระดาษชําระเปนชนิดท่ีไมสามารถ

ทิ้งลงในโถสวมไดหรือระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลไมสามารถรองรับกระดาษชําระไดใหรวบรวมกระดาษชําระ 

ที่ใชแลวใสที่รองรับมูลฝอยที่ถกูสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปดมิดชิด  อยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม  และเก็บขน

ไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ  เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชําระท่ีใชแลว 

  (๕)  จัดใหมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๖  วรรคหนึ่ง  หรือจัดใหมีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล

ตามขอ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  (๑)  และเมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มตองขนส่ิงปฏิกูลไปกําจัดในระบบกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลรวมตาม  ขอ  ๑๙  วรรคหนึ่ง  (๒) 

  (๖)  เมื่อเสร็จส้ินการใชงาน  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีตกคางอยางถูกตอง  และรื้อถอน  

รวมทั้งปรับพ้ืนที่ใหอยูในสภาพที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

  (๗)  ดําเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด

ในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๒๕๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



สวนที ่ ๒ 

สุขลักษณะในการขนส่ิงปฏิกูล 

 

ขอ  ๑๕  ผูมีหนาที่จัดการส่ิงปฏิกูล  ตองขนส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณที่จําเปนตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๗  

ที่มีจํานวนเพียงพอกับการใหบริการ 

  (๒)  ดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  โดยตองมีมาตรการปองกันกล่ิน

ในขณะที่ทําการสูบส่ิงปฏิกูล  เพ่ือไมใหรบกวนผูที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกลเคียงจนเปนเหตุรําคาญ 

  (๓)  ทําความสะอาดทอสําหรับใชสูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแลวโดยการ

สูบน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายสูบ  และทําความสะอาดทอหรือสายสูบดานนอกที่สัมผัส

ส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

  (๔)  ในกรณีที่มีส่ิงปฏิกูลตกหลนหรือรั่วไหล  ใหทําลายเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อแลว

ทําความสะอาดดวยน้ํา   

  (๕)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพพรอมใชงาน

สําหรับผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน  และตรวจตราควบคุมใหมีการใชอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว  รวมท้ังจัดใหมีอุปกรณ

สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนไวประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล 

  (๖)  ผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือผามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผาปดปากปดจมูก

และสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  รวมทั้งตองทําความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเทาพ้ืนยางหุมแขงทุกครั้ง

หลังการปฏิบัติงาน 

   (๗)  ตองทําความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัตงิานอยางนอย

วันละหนึ่งครั้ง  น้ําเสียท่ีเกิดจากการทําความสะอาดตองเขาสูระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสีย  หรือบอซึม 

โดยบอซึมตองอยูหางจากแมน้ํา  คู  คลอง  หรือแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวาสิบเมตร 

  (๘)  ตองจัดใหมีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกวางขวางเพียงพอสําหรับจอดเก็บยานพาหนะ

ขนส่ิงปฏิกูล 

้หนา   ๒๕๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๙)  หามนํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใชในกิจกรรมอื่น  และหามนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิง

ในท่ีสาธารณะ 

  (๑๐)  ดําเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๑๖  ผูมีหนาที่จัดการส่ิงปฏิกูลตองจัดใหผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีสูบและขนส่ิงปฏิกูลไดรับ

การตรวจสุขภาพประจําป  และไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๑๗  ยานพาหนะสําหรับขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีฝาเปดและปดอยูดานบน  โดยสามารถปดไดมิดชิด  

ไมรั่วซึมและปองกันกล่ิน  สัตว  แมลง  หรือพาหะนําโรคได 

  (๒)  ทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม 

  (๓)  มีอุปกรณสูบส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถสูบตะกอนหนักได  และมีมาตรวัดส่ิงปฏิกูล 

ที่อยูในสภาพที่ใชการไดดี 

  (๔)  มีชองเก็บอุปกรณทําความสะอาดประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  เชน  ถังใสน้ํา  

ไมกวาดและน้ํายาฆาเช้ือ 

  (๕)  บนตัวถังที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมขีอความวา  “ใชเฉพาะขนส่ิงปฏิกูล”  โดยสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยราชการสวนทองถิ่น  

ใหแสดงชือ่ของราชการสวนทองถิ่นนัน้ดวยตวัหนงัสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีดานขางทั้งสองดาน

ของตัวถังที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูล  โดยอยูในตําแหนงที่บุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยผูที่ไดรับมอบหมายจากราชการสวนทองถิ่นภายใต 

การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  ใหแสดงชื่อของราชการสวนทองถิ่นนั้นดวยตัวหนังสือขนาดท่ี

สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ดานขางทั้งสองดานของตัวถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูล  พรอมดวยขอความระบุชื่อ  

ที่อยูและหมายเลขโทรศพัทของผูที่ไดรบัมอบหมาย  โดยอยูในตาํแหนงที่บคุคลทัว่ไปสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหแสดงรหัส

หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพรอมดวยขอความระบุชื่อ  ที่อยู  และหมายเลขโทรศัพทของนิติบุคคล

้หนา   ๒๕๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ที่ไดรับอนุญาตหรือเจาของกิจการดวยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ดานขางทั้งสองดาน

ของตัวถงัท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูล  ในตําแหนงที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นไดชัดเจน  โดยตัวอักษรตองมีความสูง

ไมนอยกวาสิบเซนติเมตร  ในกรณีท่ีไดรับใบอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นหลายแหงใหแสดงเฉพาะ

หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก  และใหเก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่นไวในยานพาหนะ 

ขนส่ิงปฏิกูลเพ่ือการตรวจสอบ 

ขอ  ๑๘  ในการขนส่ิงปฏิกูล  ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดเสนทางและออกเอกสารกํากับการขนส่ิงปฏิกูล  

เพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งส่ิงปฏิกูล 

เอกสารกํากับการขนส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา 

ของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

สวนที ่ ๓ 

สุขลักษณะในการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ขอ  ๑๙  ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลแบงเปนสองระบบ  ไดแก 

   (๑)  ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่ 

  (๒)  ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม 

ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง  ตองมีประเภท  ขนาด  ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน

และวิธีการระบายน้ําทิ้งท่ีไดมาตรฐาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๒๐  ในการระบายน้ําทิ้งและกากตะกอนท่ีผานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลแลว  น้ําทิ้งและกากตะกอน

ตองมีปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรยีอีโคไล  (Escherichia  coli)  ไมเกินปริมาณที่รัฐมนตรโีดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

วิธีการเก็บตัวอยางและการตรวจหาไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  (Escherichia  coli)  

ในน้ําทิ้งและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๒๖๐
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ขอ  ๒๑  ผูมีหนาที่จัดการส่ิงปฏิกูลตองจัดใหผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดส่ิงปฏิกูลไดรับ 

การตรวจสุขภาพประจําป  และไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๒๒  ผูมีหนาท่ีจัดการส่ิงปฏิกูลตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดส่ิงปฏิกูล  และจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน  และตรวจตราควบคุมใหมีการใชอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว  รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณ

สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนติดตั้งไวในบริเวณหรือสถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูล 

ขอ  ๒๓  ผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือผามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผาปดปากปดจมูก  

และสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  รวมทั้งตองทําความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเทาพ้ืนยางหุมแขงทุกครั้ง

หลังการปฏิบัติงาน 

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ  ๒๔  ผูใดประสงคจะดําเนนิกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  กําจัด  หรือหาประโยชนจากการจัดการส่ิงปฏิกูล

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการตองไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ 

ใบอนุญาตท่ีออกใหตามวรรคหนึ่งใหมีอายุ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต 

  (๒)  ใบอนุญาตการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

  (๓)  ใบอนุญาตการหาประโยชนจากการจัดการส่ิงปฏิกูลใหมีอายุหาปนับแตวันท่ี

ออกใบอนุญาต 

ผูใดไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว  ใหถือวาไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขแลว 

้หนา   ๒๖๑
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ขอ  ๒๕  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๒๔  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับแสดงเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒)  สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ  (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 

  (๓)  หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล  (กรณีที่สงไป

กําจัดที่อื่น) 

  (๔)  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

  (๕)  หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย  (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

  (๖)  ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  (๗)  หลักฐานอื่นที่จําเปน 

ขอ  ๒๖  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการทันที  หากไมสามารถดําเนินการได

ในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวัน

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๒๗  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๒๘  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 
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ผูที่ย่ืนขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถาประสงคจะประกอบกิจการตอไป  

และไดมาย่ืนขอตออายุใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุแลว  

ใหถือวาไดย่ืนขอตออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดและการประกอบกิจการในระหวางนั้น   

ใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต  แตเมื่อไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ผูนั้นจะตอง

เสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตหากพนกําหนดหกสิบวันตองดําเนินการ

ขอใบอนุญาตใหม 

ขอ  ๒๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียม 
 

 

ขอ  ๓๑  ใหราชการสวนทองถิ่นที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

 

้หนา   ๒๖๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๓๒  ผูกระทําความผิดตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  แลวแตกรณี 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

สมคิด  สุรนิทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางตาหงาย  

 

้หนา   ๒๖๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 

 
บัญชอีตัราคาธรรมเนยีม 

ทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลบางตาหงาย 
เรื่อง การจัดการสิง่ปฏกิลู 

พ.ศ. 2563 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
1. อัตราคาเกบ็และขนสิง่ปฏกิลู 

1.1 เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก  
      และลูกบาศกเมตรตอไป                                    ลูกบาศกเมตรละ 
1.2 เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป คิดอัตราคาเก็บ และขน  
                                                                       ลูกบาศกเมตรละ 
      (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

 
 

200 
 

100 

2. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเกบ็ ขน 
หรือสิ่งปฏิกลูโดยทําเปนธรุกจิหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทน 
ดวยการคดิคาบริการ 
2.2 รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 
      ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                                       ฉบับละ 
2.2 รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 
      ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                                       ฉบับละ 

 
 
 
 

300 
 

500 
3. คาออกใบแทนใบอนุญาต (กรณีตนฉบบัสญูหายหรอืถูกทาํลาย)    ฉบับละ 200 

 
 
  



 

 
 

 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ตออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ ................................................................................. 

เขียนที่ ..................................................................... 

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

1. ขาพเจา.......................................................................... อายุ............... ป สัญชาติ .................... 
โดย ................................................................................................................................... ผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่ .............................หมูที่ .................... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ................................. 
แขวง/ตําบล .................................เขต/อําเภอ ..........................................จังหวัด .........................................
หมายเลขโทรศัพท .................................................... ผูขออนุญาต 

2. พรอมคําขอนี ้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี ้

บัตรประจําตัวประชาชน 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก ................................................................ 

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

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิง่แวดลอม (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีที่เปนนิติบุคคล) 

หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เปนนิติบุคคล) 

เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามขอบัญญัติทองถ่ิน คือ 

(1) ............................................................................................ 

(2) ............................................................................................ 

(2) ............................................................................................ 

(4) ............................................................................................ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ) .................................................................. ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

  

 

คําขอเลขที่ .............../................... 
(เจาหนาที่กรอก) 



 

 

สวนของเจาหนาที ่
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ตออายใุบอนญุาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

 ครบ  คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

(3) ........................................................................ 

 

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

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

ตําแหนง ................ ................................................... 

 

 

สวนของผูขอรบัใบอนุญาต/ตออายใุบอนุญาต 
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ตออายใุบอนญุาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

 ไมครบ คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

(3) ........................................................................ 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน .................. วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป 

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

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

ตําแหนง ................................................................... 

  



 

 

 

 

 

ที่ ............................              สํานักงาน ................................................... 

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

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

เรื่อง คําแนะนําใหแกไขปรับปรงุสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ 

เรียน ......................................................................................... 

อางถึง ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขที่ ............ ลงวันที่....... เดือน..................... พ.ศ. .......... 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ....................................... 
และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น เนื่องจาก 
เจาพนักงานไดตรวจสอบดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียและอ่ืน ๆ  
ของสถานที่ประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่น  ดังนี ้

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะไดดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

  



 

 

บนัทึกขอความ 

สวนราชการ ...................................................................... โทร .................................................................... 

ที่ ......................................................  วันที่ ................ เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

 

เรื่อง    รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน    เจาพนักงานทองถ่ิน 

ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................
และไดออกใบรับคําขอรับใบอนุญาต เลขที่ ................. ลงวันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ............ นั้น 

จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัด
ของเสียและอื่น ๆ  ของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

ไมครบ  ดังนี้ 

1. ......................................................................... 

2. ......................................................................... 

3. ......................................................................... 

4. ......................................................................... 

ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา        สมควรอนุญาต 

       สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ 

1. ............................................................................................... 

2. ............................................................................................... 

3. ............................................................................................... 

4. ............................................................................................... 

     ไมสมควรอนุญาต 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

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

                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                  เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูซึ่งไดรับแตงตั่งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

  



 

 

 

 

 

ที่ ............................           สํานักงาน ....................................................... 

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

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

เรื่อง    แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ 

เรียน    ......................................................................................... 

อางถึง   ใบรับคําขอรับใบอนุญาต เลขที่ ............ ลงวันที่....... เดือน..................... พ.ศ. .......... 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 ..................................................................................................... 

  2 ..................................................................................................... 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................ และราชการ
สวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขอรับใบอนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น  

เนื่องจากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคําสั่ง
ไมอนุญาตได ภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว  ดังนี ้

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................ 

ดังนั้น จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา 15 วันนับแตวันที่ 
................................ และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                                                เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

  



 

 

 

 

 

ที่ ............................                        สํานักงาน ........................................................... 

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

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

เรื่อง    แจงการอนุญาตประกอบกิจการ………………………………………………………………………………………. 

เรียน    ......................................................................................... 

อางถึง   ใบรับคําขอรับใบอนุญาต เลขที่ ............... ลงวันที่............. เดือน........................... พ.ศ. ................ 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................... 
และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขอรับใบอนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น  

บัดนี้ เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอใหทานมา
ติดตอขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงาน ............................................................ พรอมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
เปนเงิน .................................................. บาท (.........................................................................) ภายใน 15 วัน
นับแตวันไดรับหนังสือนี ้

ทั้งนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว กรุณาแจงใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินทราบดวย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

  



 

 

 

 

 
ใบอนุญาต 

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

เลมที่ ................. เลขที่ ............../........................... 

(1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให ............................................................ สัญชาติ .....................  
อยูบานเลขที่ .............หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ .......................... จังหวัด ......................... 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ...................................................... ประเภท ............................................. 
ตั้งอยูเลขที่ ................ หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ .......................... จังหวัด ......................... 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

อัตราคาธรรมเนียมปละ .............................. บาท (....................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่ ............................... เลขที่ ................................. ลงวันที่ ......................................... 

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด 
ในขอบัญญัติทองถ่ิน 

(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

(4.1) .................................................................................................................... 

(4.2) .................................................................................................................... 

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่ ................ เดือน ......................................... พ.ศ. ............... 

(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ................ เดือน ......................................... พ.ศ. ............... 

 

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

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

                                         ตําแหนง ................................................................ 

                                                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คาํเตอืน (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา 
     ที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
     พรอมเสียคาธรรมเนียมใบอนญุาต 

  



 

 

รายการตออายุใบอนญุาตและเสยีคาธรรมเนยีม 

วนั/เดือน/ป 
ที่ออกใบอนญุาต 

วนั/เดือน/ป 
ทีส่ิ้นอายใุบอนญุาต 

ใบเสร็จรบัเงิน (ลงชื่อ)  
เจาพนักงานทองถิน่ เลมที ่ เลขที ่ วนั/เดอืน/ป 

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ที่ ............................              สํานักงาน ................................................... 
.................................................................... 

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

เรื่อง    คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

เรียน    ......................................................................................... 

อางถึง   (1) ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขที่ ............ ลงวันท่ี......... เดือน................. พ.ศ. ...... 

           (2) หนังสือแจงคาํแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่............... ลว................. 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................... 
และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตอง
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่นนี้ภายในเวลาที่กําหนด ตามที่อางถึงนั้น  

จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
ใหถูกตอง ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  ดังนี ้

1. ....................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................... 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 34/2 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่งไมออก
ใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามที่ไดยื่นคําขอไว 

อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอเจาพนักงานทองถิ่นไดภายในสิบหาวัน  
นับแตวันทราบคําสั่งนี ้

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

  



 

 

 

 

แบบคําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

 

เขียนที่ ............................................................................. 

ลงวันที่............ เดือน................................. พ.ศ. .............. 

1. ขาพเจา............................................................... อายุ ...................... ป สัญชาติ ....................... 
โดย.......................................................................................................................... ผูอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม ............................................................................................................................................................ 
ที่อยูเลขที่ ...................... หมูที่ ............. ตรอก/ซอย ................................. ถนน .......................................... 
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด .................................. 
หมายเลขโทรศัพท .............................................................. ผูขอใบแทนใบอนุญาต 

2. พรอมคาํขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี ้

2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

บัตรประจําตัวประชาชน 

สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองถ่ินที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 

2.2 กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

  



 

 

สวนของเจาหนาที ่
ใบรบัคําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

 ไมครบ  คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

 

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

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

ตําแหนง ................................................................... 

 

 

 

สวนของผูขอรบัใบแทนใบอนญุาต 
ใบรบัคําขอรบัใบแทนใบอนญุาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

 ไมครบ  คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน .......... วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 

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

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

ตําแหนง ................................................................. 

 

  



 

 

 

  

 
ใบแทนใบอนญุาต 

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

 

เลมที่ ................. เลขที่ ............../........................... 

(1) เจาพนักงานทองถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให ................................................. สัญชาติ .................. 
อยูบานเลขที่ .............หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ ............................ จังหวัด ........................ 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ .................................................................. ประเภท ............................................. 
ตั้งอยูเลขที่ ................ หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ .......................... จังหวัด ......................... 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทําลาย/ชํารุดในสาระที่สําคัญ เลมที่ ........... เลขที่........../..............  
ซึ่งออกใหเม่ือวันที่......... เดือน............ พ.ศ. ............ และจะสิ้นอายุในวันที่....... เดือน ............. พ.ศ. .......... 

(2) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในขอบัญญัติทองถ่ิน 

(3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่ ............. เดือน................................... พ.ศ. .............. 

(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............... 

 

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

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

                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

คาํเตอืน (1) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบแทนใบอนุญาตนีไ้วโดยเปดเผยและเหน็ไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอาย ุ
     พรอมเสียคาธรรมเนียมใบอนญุาต 

  



 

 

รายการตออายุใบอนญุาตและเสยีคาธรรมเนยีม 

 

วนั/เดือน/ป 
ที่ออกใบอนญุาต 

วนั/เดือน/ป 
ทีส่ิ้นอายใุบอนญุาต 

ใบเสร็จรบัเงิน (ลงชื่อ)  
เจาพนักงานทองถิน่ เลมที ่ เลขที ่ วนั/เดือน/ป 

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


