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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2562 

หลักการ 

            เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63     
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นตราข้อก าหนด
ท้องถิ่น ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข บังคับให้บรรลุวัตถุประสงค์  

 

เหตุผล 

  โดยท่ีการจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน    
การจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและ
ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการส่ิง
ปฏิกูลมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนต้ังแต่การเก็บ ขน และก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็น ผู้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราข้อบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2562 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63  และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง และนายอ าเภอโนนไทย จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล 
พ.ศ.2562” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง นับถัดจากวันประกาศใช้      
เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือส่ิงอื่นใดท่ีปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ 
 “การจัดการส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการต้ังแต่การรองรับ การขน และการ
ก าจัด ส่ิงปฏิกูล 
 “ส้วม” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจัดไว้ส าหรับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึง
ระบบรองรับส่ิงปฏิกูล 
 “ส้วมส่วนรวม” หมายความว่า ส้วมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการท่ัวไปภายในหน่วยงานของรัฐ 
เอกชนหรือสถานท่ีต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงส้วมสาธารณะ ไม่ว่าจะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
 “ส้วมเคล่ือนท่ี” หมายความว่า ส้วมที่ติดต้ังในยานพาหนะหรือแพ 
 “ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึงส้วมประกอบ 
ส าเร็จรูป 
 “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อท่ีมีลักษณะท่ีมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้เป็นท่ี
รองรับส่ิงปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปก าจัด 
 “การขนส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า การสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลแล้วน าไปยังระบบบ าบัด 
หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม 
 “การก าจัดส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูลให้ปราศจากมลภาวะ 
สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 
 “กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนท่ีเป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 
 
 



“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

------------------ 

 ข้อ ๕ การจัดการส่ิงปฏิกูลในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูล
แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการ
ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
 ข้อ ๖ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน หรือจะอนุญาตให้
บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนส่ิงปฏิกูล
แทน หรือเขตพื้นท่ีการอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล นอกจากถ่าย เท ท้ิง 
หรือก าจัด ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให ้
 ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน ก าจัดส่ิงปฏิกูล
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีก าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๙ ในกรณีท่ีมีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุมสาธารณะ
หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการต้ังแต่สามช่ัวโมงขึ้นไป ผู้จัดหรือ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมส่วนรวม ส้วมเคล่ือนท่ี หรือส้วมช่ัวคราวท่ีถูก
สุขลักษณะส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 
 เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีมีการติดต้ังส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมช่ัวคราว ให้ผู้จัด
หรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในการนี้ให้          



เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับ
สภาพพื้นท่ีดังกล่าว 

 ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเกิด
เหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมช่ัวคราวที่ถูกสุขลักษณะ
ส าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์  

 

หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

------------------ 

ส่วนที่ ๑ 

สุขลักษณะของห้องส้วม 

 ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ีท่ีให้บริการส้วมส่วนรวมต้องด าเนินการให้ส้วม
ดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และอยู่ใน
สภาพดีไม่รั่วซึมต้ังอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
  (๒) จัดให้มีสบูส่ าหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้ 
  (๓) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และท่ีกดเปิดปิดน้ าของโถส้วม และโถปัสสาวะ
ให้สะอาดรวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 
  (๔) จัดให้มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลท่ีมีสภาพดี ไม่ช ารุด ไม่แตก หรือรั่วซึม สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงพาหะน าโรค เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนส่ิงปฏิกูลไปก าจัดให้ได้มาตรฐาน 
 ข้อ ๑๒ ยานพาหนะหรือแพท่ีมีส้วมเคล่ือนท่ี ให้เจ้าของยานพาหนะหรือแพต้องด าเนินการให้ส้วม
ดังกล่าวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 ข้อ ๑๓ ผู้ท่ีจัดให้มีส้วมชั่วคราวต้องด าเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 

สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล 

 ข้อ ๑๔ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน และ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องขนส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 



  (๑) จัดให้มียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ท่ีมี
จ านวนเพียงพอกับการให้บริการ 
  (๒) ด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกล่ินในขณะท่ี
ท าการสูบส่ิงปฏิกูลเพื่อไม่ให้รบกวนอาคารสถานท่ีใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ 
  (๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้ว โดยการสูบน้ า
สะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วย
น้ ายาฆ่าเช้ือ 
  (๔) ในกรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกหล่นใหท้ าลายเช้ือโรคด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือแล้วท าความสะอาดด้วยน้ า 
  (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม และมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูล รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ประจ ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล และตรวจตราควบคุม
ให้มีการใส่อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว 
  (๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก ปิดจมูก 
และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และต้องท าความสะอาด ถุงมือยางหนา และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ทุกครั้ง
หลังการปฏิบัติงาน 
  (๗) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ
หนึ่งครั้ง และน้ าเสียท่ีเกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย หรือบ่อซึม โดยบ่อซึม
ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 
  (๘) ต้องจัดให้มีสถานท่ีเฉพาะท่ีมีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขนส่ิง
ปฏิกูล 
  (๙) ห้ามน ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใช้กิจการอื่น และห้ามน าส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในท่ีสาธารณะ 
 ข้อ ๑๕ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน และ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีสูบและขนส่ิงปฏิกูลได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล 
 ข้อ ๑๖ ยานพาหนะส าหรับขนส่ิงปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม 
และป้องกันกล่ินสัตว์ และแมลงพาหะน าโรคได้ 
  (๒) ท่อหรือสายท่ีใช้สูบส่ิงปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
  (๓) มีปั๊มสูบส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดส่ิงปฏิกูลซึ่งอยู่ในสภาพท่ีใช้
การได้ดี 
  (๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะสูบส่ิงปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า ไม้กวาด 
น้ ายาฆ่าเช้ือโรคเป็นต้น 
  (๕) บนตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนส่ิงปฏิกูล” โดยสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก 



 ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดงช่ือของ
ราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของ
ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับมอบให้เป็นผู้ขนส่ิงปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ท่ีรับมอบนั้นแสดงช่ือราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายระบุช่ือ ท่ี
อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท่ีได้รับมอบในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ท่ีได้รับ
ใบอนุญาตแสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต ในกรณีท่ีได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลาย
แห่งให้แสดงเฉพาะเลขทะเบียนใบอนุญาตใบแรก และให้เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาตใบอื่นไว้ท่ียานพาหนะ
ขนส่ิงปฏิกูลเพื่อการตรวจสอบ โดยทุกกรณีต้องแสดงแผ่นป้ายระบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท
หรือเจ้าของกิจการขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขน
ส่ิงปฏิกูลในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อย กว่าสิบ
เซนติเมตร 
 ข้อ ๑๗ ในการขนส่ิงปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับการขนส่ง 
เพื่อป้องกันการลักลอบท้ิงส่ิงปฏิกูล 
 

ส่วนที่ ๓ 

สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 ข้อ ๑๘ การก าจัดส่ิงปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด การน าน้ าท้ิงและกากตะกอนท่ีผ่านการก าจัดส่ิงปฏิกูล
แล้วไปใช้ประโยชน์หรือปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังต้องได้
มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังต่อไปนี้ด้วย 

ประเภท ไข่หนอนพยาธ ิ
จ านวน/กรัมหรือลิตร 

 

แบคทีเรียอีโคไล 
(Escherichia Coli Bacteria) 

(จ านวน/๑๐๐กรัม หรือ 
เอ็ม.พี.เอน็/๑๐๐ มล.) 

๑. กากตะกอน  น้อยกว่า ๑  
 

น้อยกว่า ๑๐๓ 

๒. น้ าท้ิง  น้อยกว่า ๑ น้อยกว่า ๑๐๓ 
 

 

 

 

 



 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในกากตะกอนและน้ าท้ิงท่ี
ผ่านการก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องเป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 ข้อ ๑๙ ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 ข้อ ๒๐ ในสถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ก าจัดส่ิงปฏิกูล และมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตลอดจน
เครื่องมือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นติดต้ังไว้ 
 ข้อ ๒๑ ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิด
จมูกและสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และต้องท าความสะอาดเส้ือคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน             
และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

------------------ 

 ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........) 
  (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๓) อื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๒๔ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้เจ้าหน้าท่ี
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง



เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามท่ีเห็นสมควร)นับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๒๖ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย             
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ข้อ ๒๘ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ           
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ ๒๙ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 
 ข้อ ๓๑ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง แล้วแต่กรณี 



 ข้อ ๓๒ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๔ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

------------------ 

 ข้อ ๓๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการขนส่ิงปฏิกูล
ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการขนและก าจัดส่ิงปฏิกูลแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
 ข้อ ๓๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด ๕ 

อัตราค่าบริการข้ันสูง 

------------------ 

 ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

------------------ 

 ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้
ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   27   เดือน   กันยายน    พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

          (ลงนาม)  
                       (นายประยูร    ยันประเวช) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
                                                            

 
                 อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
(ลงนาม)  
              ( นายศักรินทร์ เสมหิรัญ ) 
                นายอ าเภอโนนไทย 
           ........./............................../.2562... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ.2562 

 

(๑) ค่าขนส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

 คิดในอัตรา        ลูกบาศก์เมตรละ 40 บาท 

 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

(๒) ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

 คิดในอัตรา        ลูกบาศก์เมตรละ 40 บาท 

 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

(๓) ใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ 

 (ก) รับท าการขนส่ิงปฏิกูล       ฉบับละ 5,000 บาท 

 (ข) รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล       ฉบับละ 5,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการข้ันสูงการให้บริการขน และก าจัด 

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2562 

 

(๑) ค่าขนส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

 คิดในอัตรา        ลูกบาศก์เมตรละ 40 บาท 

 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

(๒) ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

 คิดในอัตรา        ลูกบาศก์เมตรละ 40 บาท 

 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

 

เขียนท่ี................................................................ 
วันท่ี..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 
 
 ๑. ข้าพเจ้า.............................................................................. อายุ.............ปี สัญชาติ...................... 
โดย........................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ 
ตาม...................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่เลขท่ี...........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................... 
แขวง/ต าบล............................................เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 
 ๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
      ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ....................) 
      ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่...................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
      หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
      ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
      ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
      หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
      เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
   ๑)....................................................................... 
   ๒)....................................................................... 
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

      (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
        (............................................) 
       ค าขอเลขท่ี......./........... 
 
 
 
 

 

 



ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขท่ี............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
     ไม่ครบ คือ 
     ๑).............................................................. 
     ๒).............................................................. 
     ๓).............................................................. 
 
 
       (ลงช่ือ) ........................................... 
         (..........................................) 
        ต าแหน่ง........................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขท่ี..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
     ไม่ครบ คือ 
     ๑).............................................................. 
     ๒).............................................................. 
     ๓).............................................................. 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน... ..วันนับต้ังแต่วันนี้
เป็นต้นไป 

       (ลงช่ือ) ........................................... 
         (..........................................) 
        ต าแหน่ง........................................... 
 

 

 



 

ท่ี .........................                                                        ส านักงาน......................................... 
        ........................................................... 
            วันท่ี.........เดือน.................. พ.ศ. ........ 
 
เรื่อง ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขท่ี...................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................ 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 
 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัด
หรือบ าบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 
  ๑) ............................................................................................................................................ 
  ๒) ............................................................................................................................................ 
  ๓) ............................................................................................................................................
  ๔) ............................................................................................................................................ 
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการพิจารณาการ 
อนุญาตต่อไป 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
        (ลงช่ือ) 
        (............................................) 
        ต าแหน่ง................................................ 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 

 

 

(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 
  

   



   
     ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านวัง 

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบญัญัติองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านวงั 
เรื่อง การจดัการสิ่งปฏกิูล พ.ศ. 2562 

 

……………………………………….……………………………..………..……… 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล          
พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  สมัยสามัญ สมัยท่ี3 ครั้ ง ท่ี 1                      
เมื่ อ วัน ท่ี  14 สิงหาคม 2562 และนายอ า เภอโนนไทย  ไ ด้อนุมั ติร่ างข้ อบัญญั ติ ดังก ล่าวแล้ว                        
เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2561 

 

อาศัยอ านาจตามในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ประกอบด้วยมาตรา 20 มาตรา 31 มาตรา 32 และ 
มาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงขอประกาศใช้
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ. 2562 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้
ท่ี เว็ปไซต์ www.banwang.go.th ท้ังนี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันท่ีประกาศนี้ จึงขอประกาศให้
ทราบโดยท่ัวกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  27    เดือน  กันยายน  2562 
 
 

                  
        (นายประยูร  ยันประเวช) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
    
 

 

 

 

 

http://www.banwang.go.th/

