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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2562 
……………………………………………………………………. 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

เหตุผล 
 

โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนการ
จัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปูองกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี ้
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลกะปาง 
การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2562 
…………………………………………………………………. 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลกะปาง โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลต าบลกะปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลกะปาง เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล          
พ.ศ. 2562” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลกะปาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลกะปางแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอ่ืนใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือ

ปัสสาวะ 
“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่การรองรับ การขน และการ

ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
“ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึง

ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 
“ส้วมส่วนรวม” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการเป็นการทั่วไปภายในหน่วยงานของรัฐเอกชน 

หรือสถานที่ต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงส้วมสาธารณะ ไม่ว่าจะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
“ส้วมเคลื่อนที”่ หมายความว่า ส้วมที่ติดต้ังในยานพาหนะหรือแพ 
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึงส้วมประกอบ

ส าเร็จรูป 
“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะที่มิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพ่ือใช้เป็นที่

รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปก าจัด 
“การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลแล้วน าไปยังระบบบ าบัด

หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
“การก าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้ปราศจากมลภาวะสภาพ

อันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 
“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลกะปาง 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลกะปางเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

…………………………………………………… 
ข้อ ๕ การจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล

แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการ
ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือจะอนุญาตให้
บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนสิ่งปฏิกูล
แทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจากถ่าย เท ทิ้ง 
หรือก าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้ 

ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน และก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุมสาธารณะ
หรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไป  ผู้จัดหรือ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมส่วนรวม ส้วมเคลื่อนที่ หรือส้วมชั่วคราวที่ถูก
สุขลักษณะส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว ให้ผู้จัด 
หรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ  ในการนี้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับสภาพ
พ้ืนที่ดังกล่าว 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือเกิด
เหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะ
ส าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์
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หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

…………………………………………………………….. 
ส่วนที่ ๑ 

สุขลักษณะของห้องส้วม 
 

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมส่วนรวมต้องด าเนินการให้ส้วม
ดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และอยู่ในสภาพดีไม่
รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 

(๒) จัดให้มีสบู่ส าหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้ 
(๓) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และท่ีกดเปิดปิดน้ าของโถส้วม และโถปัสสาวะให้สะอาด 

รวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 
(๔) จัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่มีสภาพดี ไม่ช ารุด ไม่แตก หรือรั่วซึม สามารถปูองกันสัตว์และแมลง

พาหะน าโรค เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดให้ได้มาตรฐาน 
ข้อ ๑๒ ยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ให้เจ้าของยานพาหนะหรือแพต้องด าเนินการให้ส้วม

ดังกล่าวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ข้อ ๑๓ ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราวต้องด าเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิด

ให้บริการตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล 

 
ข้อ ๑๔ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขนสิ่งปฏิกูล
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ด าเนินกิจการรับท าการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
แล้วแต่กรณี ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ที่มีจ านวน
เพียงพอกับการให้บริการ 

(๒) ด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีมาตรการปูองกันกลิ่นในขณะที่ท าการสูบ
สิ่งปฏิกูล เพ่ือไม่ให้รบกวนอาคารสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ 

(๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว โดยการสูบน้ าสะอาดจาก
ถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่า
เชื้อ 

(๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกหล่น ให้ท าลายเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ า 
(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
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ปฏิบัติงานตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล และตรวจตราควบคุมให้
มีการใส่อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว 

(๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และสวม
รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และต้องท าความสะอาด ถุงมือยางหนา และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการ
ปฏิบัติงาน 

(๗) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
และน้ าเสียที่เกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย หรือบ่อซึม โดยบ่อซึมต้องอยู่ 
ห่างจากแม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 

(๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 
(๙) ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้กิจการอ่ืน และห้ามน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ 
ข้อ ๑๕ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 

ข้อ ๑๖ ยานพาหนะส าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม และ

ปูองกันกลิ่น สัตว์ และแมลงพาหะน าโรคได้ 
(๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
(๓) มีปั๊มสูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
(๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะสูบสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่า

เชื้อโรค เป็นต้น 
(๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่าใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล ” โดยสามารถมองเห็นได้

ชัดเจนจากภายนอก 
ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดงชื่อของ

ราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของ
ยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบให้เป็นผู้ขนสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ที่รับมอบนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล พร้อมกับแสดงแผ่นปูายระบุชื่อที่อยู่ 
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตแสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลาย
แห่งให้แสดงเฉพาะเลขทะเบียนอนุญาตใบแรก และให้เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาตใบอ่ืนไว้ที่ยานพาหนะขน
สิ่งปฏิกูลเพ่ือการตรวจสอบ โดยทุกกรณีต้องแสดงแผ่นปูายระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท
หรือเจ้าของกิจการขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขน
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สิ่งปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบ
เซนติเมตร 

ข้อ ๑๗ ในการขนสิ่งปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับการขนส่ง
เพ่ือปูองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 
 

ส่วนที่ ๓ 
สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 
ข้อ ๑๘ การก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด การน าน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการก าจัดสิ่งปฏิกูล

แล้วไปใช้ประโยชน์หรือปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งต้องได้
มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังต่อไปนี้ด้วย 

 
วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในกากตะกอนและน้ าทิ้งที่

ผ่านการก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนด 
ข้อ ๑๙ ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการฝึกอบรมความรู้ 

เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ข้อ ๒๐ ในสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ก าจัดสิ่งปฏิกูล และมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ 

ข้อ ๒๑ ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิด
จมูกและสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และต้องท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน และ
รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

ประเภท ไข่หนอนพยาธิ 
จ านวน/กรัม 

หรือลิตร 

แบคทีเรียอีโคไล 
(Escherichia Coli Bacteria) 

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

๑. กากตะกอน < ๑ < ๑o๓ 
๒. น้ าทิ้ง < ๑ < ๑o๓ 
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(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
ข้อ ๒๔ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๒๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ 
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย        
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 

ข้อ ๓๑ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
ข้อ ๓๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการขนสิ่งปฏิกูล 

ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูล ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๓๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี ้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด ๕ 
ค่าบริการขั้นสูง 

 
ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก

ผู้ใช้บริการไดต้ามอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
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หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝุาฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนด 

ไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

(ลงชื่อ)      นายทรงยศ  กรุณา 
                                                         (นายทรงยศ  กรุณา) 

                                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง 
 

          เห็นชอบ 

(ลงนาม)  นายจิรโรจน์  ส าแดง 

 (นายจิรโรจน์  ส าแดง) 
               นายอ าเภอทุ่งสง 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกะปาง 
การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2562 
……………………………………………………………………… 

(๑) ค่าขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 
คิดในอัตรา       ลูกบาศก์เมตรละ    250  บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

(๒) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 
คิดในอัตรา       ลูกบาศก์เมตรละ    300  บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

(๓) ใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ก) รับท าการขนสิ่งปฏิกูล       ฉบับละ  5,000 บาท 
(ข) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล       ฉบับละ  5,000 บาท 
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อัตราค่าบริการข้ันสูงการให้บริการขน และก าจัด 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกะปาง 
การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2562 
……………………………………………………………………….. 

 
(๑) ค่าขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

คิดในอัตรา       ลูกบาศก์เมตรละ   500 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

(๒) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 
คิดในอัตรา       ลูกบาศก์เมตรละ   600 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ..................................................................................  

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

๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อายุ...............ปี สัญชาติ...................... 
โดย........................................................................................................... .................................ผู้มีอ านาจลงนาม 
แทนนิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................. ........ 
ที่อยู่เลขที่...............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................... 
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ ระบุ....................) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่.................................................................. 
............................................................................................................  
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ใบมอบอ านาจ(ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

๑)....................................................................... 
๒)....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

ค ำขอเลขที่......./........... 

(เจ้ำหน้ำที่กรอก) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 

 ไม่ครบ คือ 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

 
 

                                   (ลงชื่อ) ............................................ 
                                           (...........................................) 
                                  ต าแหน่ง........................................... 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

 ไม่ครบ คือ 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วัน 
นี้เป็นต้นไป 

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

ต าแหน่ง........................................... 
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ที ่.........................       ส านักงาน........................................... 

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

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

เรื่อง  ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง  ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...............ลงวนัที่.......เดือน...................พ.ศ. ................. 

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................... 

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัด 

หรือบ าบัดของเสียและอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. ................................................................ ............................................................... 

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

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

๔. ........................................................................................................................... .... 

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการพิจารณา 

การอนุญาตต่อไป 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................ 
                             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
...................................... 
..................................... 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ............................................................... โทร. ............................................................................... 

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

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................... 

และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น 

จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัดของเสีย 

และอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 

 ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 

 ไม่ครบ ดังนี้ 

๑. .......................................................................... 

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

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

๔. ........................................................................ .. 

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า    สมควรอนุญาต 

 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

๑. .............................................................................  

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

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

๔. .............................................................................  

 ไม่สมควรอนุญาต 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
(ลงชื่อ) 

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

เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที ่.........................               ส านักงาน............................................... 
         ............................................................... 

        วันที.่........ เดือน........................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง  แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................. 

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

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ................................................................................................  

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

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................  

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค าสั่ง 

ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าวดังนี้ 

๑. ..................................................................................  

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

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

ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 
  
 

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

ต าแหน่ง................................................ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
...................................... 
..................................... 
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ที ่.........................             ส านักงาน.............................................. 

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

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

เรื่อง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................  

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

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต  เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................  

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

บัดนี ้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อ 

ขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน.............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ 

หนังสือนี้ 

ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ทราบด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

ต าแหน่ง................................................ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 
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ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

เล่มที่..........เลขที.่............/................ 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ.................... 

อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที.่.......ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตั้งอยู่เลขที่......................หมู่ที่..........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด............................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................. 
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน 
ข้อก าหนดของท้องถิ่น 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
๔.๑) ........................................................................................................................... .... 
๔.๒) ...............................................................................................................................  

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

 
 

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

 ต าแหน่ง................................................ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ค าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต 
สิ้นอายุ 

 
(มีต่อด้านหลัง) 



20 
 

 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วันเดือนปี 
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ที ่.........................                 ส านักงาน.............................................. 

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

เรื่อง  ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
เรียน  .............................................................................  
อ้างถึง  (๑) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ลงวันที่.......เดือน................พ.ศ. ...... 

 (๒) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที.่............ ลว. ............ 
ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................... 

และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น 

จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. ........................................................................................................................... ......... 
๒. .................................................................................................................................... 
๓. ........................................................................................................................... ......... 
๔. ....................................................................................................................................  
๕. ........................................................................................................................... ......... 
ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค าขอไว้ 
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายใน 

สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งนี้ 
ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา 

การบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

ต าแหน่ง................................................ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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


