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  ใหองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกมีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการเก่ียวกับการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก ใหมีความสะอาดและมีความเปนระเบียบเรียบรอย เปนไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (และแกไขฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
 

เหตุผล 
 

  เพ่ือประโยชนในการรกัษาความสะอาดและการจัดการระเบียบในการเก็บ ขน และจัดการสิ่ง
ปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก ไดกำหนดระเบียบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน และสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลไดถูกตองและเปนธรรมในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตราขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตำบลนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 

 
  โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก วาดวยการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกโดยความเห็นชอบของสภา
องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก และนายอำเภอปาติ้ว จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564” 
  ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก ตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรอืคำส่ังอ่ืนใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัติ
นี้ หรอืซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
  ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความวา กระบวนการดำเนินการตั้งแตการรองรับ การขน การ
บำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
  “โถสวมแบบนั่งยอง” หมายความวา โถสวมท่ีผูใชจะตองวางเทาบนที่วางเทาของโถสวมแลว
นั่งยอง 
  “โถสวมแบบน่ังราบ” หมายความวา โถสวมที่ผูใชจะตองน่ังลงบนท่ีรองนั่งของโถสวม 
  “สวม” หมายความวา ระบบรองรบัสิ่งปฏิกูล รวมทั้งตัวเรือนสำหรับปดบังขณะใชงาน 
  “สวมสาธารณะ” หมายความวา สวมท่ีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนจัดไวใหบุคคลทั่วไปเขาใช
บริการ หรือสวมท่ีรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกำหนดใหเปนสวมสาธารณะ 
  “สวมเคลื่อนที่” หมายความวา สวมบนยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และ
หมายความรวมถึงสวมบนแพ 
  “สวมชั่วคราว” หมายความวา สวมที่ไมไดสรางเปนการถาวร รวมถึงสวมประกอบสำเร็จรปู 
  “การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความวา การดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลแลว
นำไปยังระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
  “ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความวา ถังหรือบอที่มีลักษณะท่ีมิดชิด น้ำซึมผานไมได เพ่ือใช
เปนที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากสวมกอนขนไปบำบัดหรือกำจัดตอไป 
  “การบำบัดสิ่งปฏิกูล” หมายความวา การดำเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลทั้งท่ีสูบ
จากสวมและส่ิงปฏิกูลจากระบบทอ ใหปราศจากพิษภัย การกอใหเกิดโรค สภาพอันนารังเกียจและลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย 
  “การกำจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความวา การนำสิ่งปฏิกูลที่ผานการบำบัดแลวดำเนินการจัดการ
ตามความเหมาะสมหรือนำไปใชประโยชน 
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  “ระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความวา กระบวนการบำบัดหรือกำจัด
สิ่งปฏิกูลจากอาคารเดี่ยว เชน บานพักอาศัย อาคารชดุ โรงเรียน หรืออาคารสถานที่ทำการ เปนตน 
  “ระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความวา กระบวนการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
จากหลายอาคาร ทั้งนี้ ใหหมายรวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รับสิ่งปฏิกูลบำบัดดวย 
  “กากตะกอน” หมายความวา สวนท่ีเปนของแข็งซึ่งเหลือจากการบำบัดสิ่งปฏิกูล 
  “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สำนักงาน หรือสิ่งที่สรางข้ึน
อยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 
  “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
  “เจาพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความว า เจ าพนั กงาน ซ่ึงได รับการแต งตั้ งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกใหเปน
อำนาจของราชการสวนทองถ่ิน 
  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ
สวนทองถ่ินอื่นดำเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 
  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรบัทำการ
เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิารก็ได 
  บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
แตใหผูดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสีย
อันตรายดังกลาว แจงการดำเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
  ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง
ปฏิกูล หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถ่ินมอบใหบุคคลอ่ืนดำเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคล
ใดดำเนินกิจการโดยทำเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอำนาจของราชการ
สวนทองถ่ินและเผยแพรใหประชาชนทราบ 
  ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ ขน 
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลของราชการสวนทองถ่ิน หรือเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลคนอื่นดำเนินการ
แทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกราชการสวนทองถ่ินตามอัตราท่ีกำหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 
การจะกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลราชการสวนทองถิ่นจะตองดำเนินการใหถูกตองดวย
สุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  ขอ ๘ หามมิใหผูใดทำการถาย เท ทิ้ง หรือทำใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 
  ขอ ๙ ในกรณีจัดการชุมนุม หรือการอื่นใดในทำนองเดียวกัน ผูจัดการชุมนุมหรือผูใดใน
ทำนองเดียวกันตองจัดการใหมีสวม สวมสาธารณะ สวมเคลื่อนที่ หรอืสวมชั่วคราว ที่ถูกสุขลักษณะตามขอ ๑๑  
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สำหรับใหบริการอยางเพียงพอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กำหนด 

เพ่ือมิใหเปนที่นารังเกียจหรือเปนแหลงแพรโรค ในกรณีการจัดการชุมนุมหรือการอ่ืนใดใน
ทำนองเดียวกันตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจสอบความ
เรียบรอยในการรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่ของสถานที่นั้นใหตองดวยสุขลักษณะ 
  ขอ ๑๐ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือสาธารณภัยตอสาธารณชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินจัดใหมี
สวมเคลื่อนที่หรือสวมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามขอ ๑๑ สำหรับใหบริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
  ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ยานพาหนะ หรือสถานที่ ท่ีจัดใหบริการสวม
สาธารณะทั้งเอกชนและหนวยงานของรฐั ตองจัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) ตองดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถสวม โถปสสาวะ ที่กดวาลวเปดน้ำของโถสวมและโถ
ปสสาวะใหสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น และตองดแูลใหพรอมใชงานตลอดระยะเวลาที่เปดใหบริการ 
   (๒) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาเปดปดมิดชิด 
อยูในสภาพดี ไมรั่วซึม ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือ หรือบริเวณใกลเคียง 
   (๓) จัดใหมีสบูลางมือ พรอมใหใชตลอดเวลาที่เปดใหบริการ 
   (๔) ตองจัดใหมีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลท่ีมีสภาพดี ไมชำรุด ไมแตก หรือรั่วซึม สามารถ
ปองกันสัตวและแมลงพาหนะนำโรค เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงานตองขนสิ่งปฏิกูลไปบำบัดและ
กำจัดใหไดมาตรฐานตามขอบัญญัติน้ี 
  ขอ ๑๒ ราชการสวนทองถิ่น หรือราชการสวนทองถ่ินรวมกับหนวยงานของรัฐ หรือราชการ
สวนทองถิ่นอ่ืนดำเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดำเนินการเก็บ 
ขนสิ่งปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต จากเจาพนักงาน
ทองถ่ินใหดำเนินกิจการรับทำการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ ตองดำเนินการขนสิ่งปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังนี้ 
   (๑) จัดใหมียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณท่ีจำเปนตามท่ีกำหนดไวในขอ ๑๓ 
และมีจำนวนเพียงพอกับการใหบริการ 
   (๒) ใหดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในชวงเวลาท่ีเหมาะสม มีมาตรการปองกันกลิ่นใน
ขณะที่ทำการสูบสิ่งปฏิกูล เพ่ือไมใหรบกวนอาคารสถานท่ีใกลเคียงจนเปนเหตุรำคาญ 
   (๓) ใหทำความสะอาดทอสำหรับใชสูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว โดย
การสูบน้ำสะอาดจากถัง เพ่ือลางภายในทอหรือสายสูบ และทำความสะอาดทอหรือสายสูบดานนอกที่สัมผัสสิ่ง
ปฏิกูลดวยน้ำยาฆาเชื้อ 
   (๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทำลายเชื้อโรคดวยน้ำยาฆาเชื้อ แลวทำความ
สะอาดดวยน้ำ 
   (๕) ผูปฏิบัติงานที่ทำหนาที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจำป 
และผานการฝกอบรมใหมีความรูเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนด 
   (๖) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงานสูบและ
ขนสิ่งปฏิกูล รวมท้ังอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนเครื่องมือ
สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนไวประจำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลดวย 
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   (๗) ผูปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลตองสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผายางกันเปอน 
ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง และตองทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผากันเปอน 
และรองเทาพื้นยางหุมแขง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

(๘) หามนำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใชกิจการอื่น และหามนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่
สาธารณะหรือท่ีอื่นใดนอกจากสถานที่ท่ีไดแจงไวกับราชการสวนทองถ่ิน 
   (๙) ตองทำความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนสิ่ง
ปฏิกูลอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง และน้ำเสียที่เกิดจากการลางตองเขาสูระบบบำบัดหรือกำจัดน้ำเสียหรือบอซึม 
โดยบอซึมตองอยูหางจากแมน้ำ คู คลอง หรือแหลงน้ำธรรมชาติอยางนอย ๓๐ เมตร 
   (๑๐) ตองจัดใหมีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลที่เปนสถานท่ีเฉพาะ มี
ขนาดกวางขวางเพียงพอ 
  ขอ ๑๓ ยานพาหนะสำหรับขนสิ่งปฏิกูลตองมีลักษณะดังน้ี 
   (๑) ถังที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูลมีฝาเปดปดอยูดานบน โดยสามารถปดไดมิดชิด ไมรั่วซึม 
และปองกันกลิ่นและสัตวแมลงนำโรคได 
   (๒) ทอหรือสายที่ใชสูบสิ่งปฏิกูลตองไมรั่วซึม 
   (๓) มีปมสูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได อยูในสภาพที่ใชการไดดี และมี
มาตรวัดสิ่งปฏิกูลดวย 
   (๔) มีชองเก็บอุปกรณทำความสะอาดประจำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เชน ถังใสน้ำ 
ไมกวาด น้ำยาฆาเชื้อโรค เปนตน 
   (๕) บนตัวถังที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูลตองมีขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนวา “ใช
เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” 
   กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูขนสิ่งปฏิกูลภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถ่ินดวยตัวหนังสือที่มีขนาด
สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูลดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนสิ่ง
ปฏิกูล พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคล
นั้นไวที่ยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
   กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดำเนินการรับทำการขน
สิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ ใหบุคคลนั้นแสดงรหัสหรือ
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาต รวมทั้งแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทของบริษัทหรือเจาของกิจการไวดานขางท้ังสองดานของตัวถังที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร 
  ขอ ๑๔ ตองมีมาตรฐานการควบคุม กำกับดูแลการขนสิ่งปฏิกูล โดยการกำหนดเสนทางที่
แนนอน เพื่อปองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะหรือที่อื่นใดนอกจากสถานท่ีที่ไดแจงไวกับราชการ
สวนทองถ่ิน 
  ขอ ๑๕ ระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐาน 
และวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด ทั้งนี้ ตามประกาศ 
ขนาด และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือตามหลักเกณฑ มาตรฐาน และ
วิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 
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  ขอ ๑๖ ระบบบำบัดหรือระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม ตองเปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐาน และ
วิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนดกำหนด ทั้งนี้ ตาม
ประเภท ขนาด และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือตามหลักเกณฑ 
มาตรฐาน และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  
  ขอ ๑๗ ผูปฏิบัติงานที่ทำหนาที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจำป และ
ผานการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสูตรท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคำแนะนำของ
เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
  ขอ ๑๘ จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงานบำบัดหรือ
กำจัดสิ่งปฏิกูล รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ตลอดจน
เครื่องมือสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน ติดตั้งไวในบรเิวณสถานท่ีบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลดวย 
  ขอ ๑๙ ผูปฏิบัติงานบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลตองสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผายางกัน
เปอน ผาปดปากปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง และตองทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผายาง
กันเปอน และรองเทาพื้นยางหุมแขง ทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน 
  ขอ ๒๐ การบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลไมวาจะใชวิธีใด การนำน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผานการ
บำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลแลว ไปใชประโยชนทางการเกษตรหรือกอนนำออกจากระบบ น้ำท้ิงและกากตะกอน
ตองไดมาตรฐานปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังนี้ 
 

ประเภท ไขหนอนพยาธิ 
จำนวน/กรัม 

หรือลิตร 

แบคทีเรยีอีโคไล 
(Escherichia Coli Bacteria) 

(จำนวน/๑๐๐กรัม หรอื เอ็ม.พี.
เอ็น./๑๐๐ มล.) 

๑. กากตะกอน <๑ <๑๐๓ 
๒. น้ำทิ้ง <๑ <๑๐๓ 

 
 ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวของดวย 
  ขอ ๒๑ หามมิใหผูใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
  ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถ่ิน จะตองย่ืนคำขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไวทายบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
   (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒) สำเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต    
   (๓) สำเนาทะเบียนบานที่ตั้งของกิจการ หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ที่ขอ
อนญุาตประกอบกิจการ 
   (๔) ใบมอบอำนาจ (กรณทีี่มกีารมอบอำนาจ) 
   (๕) แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง และแผนผังระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 
   (๖) สำเนาแบบกอสรางของอาคารที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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   (๗) ใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 
   (๘) ใบรับรองแพทยของผูปฏิบัติงาน 
   (๙) หลักฐานแสดงวามีความรูในการประกอบกิจการของผูปฏิบัติ 
   (๑๐) ใบอนุญาตการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฉบับที่ยังไมหมดอายุ 
(กรณีตออายุใบอนุญาต) 
   (๑๑) ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะการประกอบกิจการ มีผลการตรวจไมเกิน ๖ 
เดือน (กรณีตออายุใบอนุญาต) 
   (12) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบความถูกตองของคำขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  

กรณีไมถูกตอง ครบถวน ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการ หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
  เจาพนกังานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กำหนดใน
ขอบัญญัติน้ี 
  ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไม
อนุญาตไดภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแต
ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งน้ี หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ ให
แจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนา
แจงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 
  ขอ ๒๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตอุันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 
  ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
และใหใชไดเพียงในเขตอำนาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 
  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคำขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
  ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดำเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกำหนด ใหชำระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจำนวนคาธรรมเนียมท่ีคางชำระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นกอนถึงกำหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
  ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดำเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจำนวน 
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  ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวน
ทองถ่ิน 
  ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดำเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูง 

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ขอ ๓๐ ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผู ไดรับ
ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือ
ชำรุด ตามแบบที่กำหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูย่ืนคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูย่ืนคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
  ขอ ๓๑ ในกรณีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติน้ี ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
บทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
  ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่ งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมี เหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก 
   (๒) ตองคำพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไวเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิด
อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดำรง
ชีพของประชาชน 
  ขอ ๓๓ คำสั่งพักใชใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทำเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคำสั่งดังกลาว ใหสงคำสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคำสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผูรับ
ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคำสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปดคำสั่ง 
แลวแตกรณี  
  ขอ ๓๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกำหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 





บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 
 

ลำดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 
(บาท) 

๑. อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
   ๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตร หรอืลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตร
ตอๆไป ลูกบาศกเมตรละ 
   ๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  
   ๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 
   ๑.๔ ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง ๘๐ ซ.ม. แตไมเกิน ๑๐๐ ซ.ม. ครั้งละ 

 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 
๒๕๐ 
๑๐๐ 

 
๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล 

โดยทำเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการเก็บคาบริการ 
๒.๑ คาธรรมเนียมรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละ 
๒.๒ คาธรรมเนียมรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละ 

 
 

๕,๐๐๐ 
1,000 

 
 

 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราคาบริการขั้นสูง 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 
 

ลำดับ รายการ อตัราคาธรรมเนียม 
(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตร
ตอๆไป ลูกบาศกละ 
   ๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
   ๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 
 

 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 
๒๕๐ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................................. 

 
เขียนที่...................................................................... 
วันที่.............เดอืน..............................พ.ศ. .............. 
 
 ๑. ขาพเจา......................................................................................อายุ..............ป สัญชาต.ิ................. 
โดย...................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่............................หมูที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................................
แขวง/ตำบล .................................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด.................................
หมายเลขโทรศัพท................................................ผูขออนุญาต 
 ๒. พรอมคำขอรับใบอนุญาตนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
            สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
            สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก...................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
            หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
            ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)  
            สำเนาหนังสือรับองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
            หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
            เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกำหนด คือ 

๑. ............................................................................................................. 
๒. ............................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 
 
 

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

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



สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคำขอรับใบอนญุาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

๑. .................................................................. 
                                                               ๒. .................................................................. 
                                                               ๓. .................................................................... 

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

๑. .................................................................. 
๒. .................................................................. 
๓. .................................................................... 

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน......วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 

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

 
 
 
 
 
 



คำขอรับใบแทนใบอนญุาต 
ประกอบกิจการจัดการส่ิงปฏิกูล 

 
                                                                                     เขียนท่ี................................................. 
                                                                            วันที่............เดอืน.............................พ.ศ......... 
 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 
       เปนบุคคลธรรมดา อายุ...........ป สัญชาติ..................................เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 
......................................................................อยูบานเลขท่ี..............หมูที่............ตรอก/ซอย............................... 
ถนน..........................................ตำบล...................................อำเภอ..................................จงัหวัด........................ 
โทรศพัท...........................................โทรสาร............................................................... 
                 เปนนติิบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเมื่อ................................ 
มีสำนักงานอยูที่.............................หมูที่.............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................... 
ตำบล...............................อำเภอ....................................จังหวัด.................................โทรศัพท............................. 
โทรสาร..........................................ผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต มีดังนี้ 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อยูบานเลขที่...............หมูที่........... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน...................................ตำบล..........................อำเภอ..................... 
จังหวัด.......................................โทรศพัท.......................................โทรสาร.......................................................... 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อยูบานเลขที่...............หมูที่........... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน...................................ตำบล..........................อำเภอ..................... 
จังหวัด.......................................โทรศพัท.......................................โทรสาร.......................................................... 
 ขอยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่นโดย
ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................ตั้งอยูเลขที่.................. 
หมูท่ี............ตรอก/ซอย.....................................ถนน...............................................ตำบล.................................. 
อำเภอ..............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท................................................ 
โทรสาร..........................................อาคารประกอบการมีเน้ือที่.............................ตารางเมตร บริเวณสถาน
ประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่............................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานท่ี................ 
.................................................................(เปนไม หองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) เนื่องจาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพได 
   สูญหาย 
   ถูกทำลาย         
   อ่ืนๆ เม่ือวันที่.................................................................................................... 
  ๙. หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต มีดังนี้ 
   ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
   ๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
   ๓. สำเนาทะเบียนบานเจาของบานท่ีใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ 
   ๔. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 



   ๕. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณเีจาของไมสามารถมายื่นคำขอดวยตนเอง)    
   ๖. เอกสารอ่ืนๆ........................................................................................................... 
 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

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

เลมที่........เลขที่.........../..............  
 (๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..............................................................................สัญชาติ............... 
อยูบานเลขที่..........หมูที่..........ตำบล...............................อำเภอ................................จังหวัด............................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ 
ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................................ประเภท.................................................. 
ตั้งอยูเลขที่...........หมูที่........ตำบล....................................อำเภอ..............................จังหวดั................................ 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ 
 เสียคาธรรมเนียมปละ..............................บาท (..............................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขที่.................ลงวันท่ี.................................................. 
 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน
ขอกำหนดของทองถ่ิน 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
  (๔.๑) ....................................................................................................................................... 
  (๔.๒) ....................................................................................................................................... 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกใหเมื่อวันท่ี................เดือน........................................ พ.ศ. ........................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นสุดอายุวันที่.................เดอืน........................................ พ.ศ. ........................... 
 
 

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

                                                              ตำแหนง.................................................. 
       เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 


