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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. .... 
---------------------------------------------------------------------- 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 
 

เหตุผล 
 

โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ  
ประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปูองกันไม่ให้มีการแพร่กระจาย  
ของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน ร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการ ด าเนินการห ลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และ ก าจัด สมควร ก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาต  
จึงตราเทศบัญญัตน้ีิ 
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( ร่าง ) 

เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลดอนทราย 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. …. 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.
๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 34/2 และประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เทศบาลต าบลดอนทรายโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล ต าบลดอนทรายและผู้ว่าราชการจังหวัด พัทลุงจึง
ตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี ้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลดอนทราย การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.….” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล ต าบลดอนทราย  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทรายแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี ้

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอ่ืนใดที่ปนเป้ือนอุจจาระหรือ
ปัสสาวะ 

“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับการขน 
และการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

“ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความ
รวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 

“ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บ ริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆทั้ง
กรณีที่มีการจัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการภายใน
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 

“ส้วมเคลื่อนที”่ หมายความว่า ส้วมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถ าวร และให้หมายความรวมถึง ส้วม

ประกอบส าเร็จรูป 
  “การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลแบบติดกับที่ แล้วน าไปยังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
  “ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความวา่ ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้เป็น
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  “การก าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การ บ าบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้
ปราศจากมลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 
  “ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที”่ หมายความว่า กระบวนการ ก าจัดสิ่งปฏิกูลส าหรับ
อาคารประเภทต่าง ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร 
  “ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจากระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกบัที่ ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่าง ๆ มาก าจัดรวม 
  “กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  “ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล หมายความว่า 
  (๑) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง 
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  (๒) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มี อ านาจด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง 
  (๓) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มี อ านาจด าเนินการร่วมกับราชการส่วนอื่นตามมาตรา ๑๙ วรรค
สอง 
  (๔) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม  
  (๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 

“ราชการสว่นท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลดอนทราย 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรตี าบลดอนทราย 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีต าบล ดอนทรายเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้ มี

อ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวดที่ ๑  
บททั่วไป 

 
    
 ข้อ ๕ การเก็บ ขน และ ก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริ หารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการ
ส่วนท้องถิ่นก็ได ้
 สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชน ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่ง ด าเนินการจัดเก็บย่อมมี
อ านาจน าไปด าเนินการใชห้รือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน 
 การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจั ดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
มาด าเนินการตามกฎ หมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้น ก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนัก งานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ ด าเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัด เก็บด าเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้น
ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพ นักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่น ด าเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือ จะ
อนุญาตให้บุคคลใด ด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดย ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขน
สิ่งปฏิกูลแทน หรื อเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใด ด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดย ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือ ท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งป ฏิกูล นอกจาก
ถ่าย เท ทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้ 
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 ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ ส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่ ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุ คคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ ด าเนินการขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ ก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม
สาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไป ผู้จัด
หรือผู้รับผิดชอบการ ด าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิ กูลออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 
 เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดต้ังส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว 
ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่บ ริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในการนี้ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขมีหน้าที่และ อ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอน
และปรับสภาพพื้นที่ดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะให้ออกค าสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขได ้
 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงแล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดย ค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวดที่ ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

 
ส่วนที่ 1  

สุขลักษณะของส้วม 
 

  ข้อ 11 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มีส้วมต้องจัดให้มีระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่หรือต้องต่อท่อไปยังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) 
  ในกรณีที่ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเป็นระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เมื่อ ระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดที่ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ ๑๔ 
วรรคหนึ่ง (๒) 
  การน าน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการก าจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรค
หน่ึงน้ าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง 
  ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะต้องด าเนินการ
ให้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และที่เปิดและปิดน้ า ของโถส้วมและโถปัสสาวะ
ให้สะอาด รวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 
  (๒) จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
  (๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
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  (๔) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่ รั่วซึม
ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
  (๕) จัดให้มีสายฉีดน้ า ช าระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิดยุ่ย
และกระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษช าระเป็นชนิดที่ไม่สามารถทิ้ง
ลงในโถส้วมได้หรือระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระได้ให้รวบรวมกระดาษช าระที่ใช้แล้วใส่
ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึมและเก็บขนไปก าจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ เพื่อปูองกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคจากกระดาษช าระที่ใช้แล้ว 
  (๖) ในส้วม ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือระบบระบายอากาศเพ่ือการถ่ายเทอากาศที่ด ี
  (๗) ประตูห้องส้วม ต้องมีที่จับเปิดและปิดที่สะอาด มีอุปกรณ์ยึดประตูด้านในที่สามารถไข
จากด้านนอกได้ โดยประตูต้องเปิดออกจากด้านใน เป็นบานพับ บานเลื่อน หรือเป็นรูปแบบอ่ืนเพื่อให้ส ามารถ
เข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีหมดสติได้ 
  (๘) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด ในราช
กิจจานุเบกษา 
  ให้น าข้อ ๖ มาใช้บังคับกับส้วมสาธารณะด้วยโดยอนุโลม 
  ประเภทของอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะซึ่งต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 13 เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ต้องด าเนินการให้ส้วม
เคลื่อนที่ถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ โดยให้น าสุข ลักษณะในข้อ ๗ วรรคหนึ่งมาใช้บังคับด้วยโดย
อนุโลม และให้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) จัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลได้มากกว่าถังเก็บกักน้ าสะอาดโดยท่อ
ระบายและถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหรือช ารุด และสามารถปูองกันสัตว์แมลง หรือพาหะน า
โรคได้ ทั้งน้ี ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องมีท่อระบายอากาศที่สูงพ้นหลังคาของยานพาหนะหรือแพ หรืออยู่ใน
ต าแหน่งที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 
  (๒) เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ได้มาตรฐานตามขอ้ ๑๔ 
  (๓) ในกรณีที่ส้วมเคลื่อนที่มีร ะบบก าจัดสิ่งปฏิกูล การระบายน้ า ทิ้งและกากตะกอนต้องผ่าน
การก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว โดยน้ าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง 
  (๔) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา 
  ในกรณีที่แพใช้เป็ นที่อยู่อาศัยประจ าหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ซึ่งไม่มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล
หรือไม่สามารถสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลไปก าจัดได้ ให้แพดังกล่าวจัดให้มีส้วมไว้บนพื้นดินโดยให้น า
ข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 14 ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราว ต้องจัดให้ส้วมชั่วคราวตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และต้องด าเนินการให้ส้วมชั่วคราวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
ดังต่อไปนี ้
  (๑) พื้น ผนัง หลังคา และประตูของห้องส้วม รวมทั้งสุขภัณฑ์มีความปลอดภั ย มั่นคงแข็งแรง 
ทนทานต่อการรับน้ าหนัก ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ และดูแลให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศที่ด ี
  (๒) จัดใหม้ีน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
  (๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
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  (๔) จัดให้มีสายฉีดน้ า ช าระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิดยุ่ย
และกระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้  
  ในกรณีที่กระดาษช าระเป็น ชนิดที่ไม่สามารถทิ้งลงในโถส้วมได้หรือระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่
สามารถรองรับกระดาษช าระได้ให้รวบรวมกระดาษช าระที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มี
ฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อปูองกันการแพร่กระจายขอ ง
เชื้อโรคจากกระดาษช าระที่ใช้แล้ว 
  (๕) จัดให้มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลตามข้อ 
๘วรรคหนึ่ง (๑) และเมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 
๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) 
  (๖) เมือ่เสร็จสิ้นการใช้งาน ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอย่างถูกต้อง และรื้อถอน รวมทั้งปรับ
พื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
  (๗) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา 
 

ส่วนที่ 2  
สุขลักษณะในการขนส่งสิ่งปฏิกูล 

 
  ข้อ ๑5 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) จัดให้มียานพาหนะ ขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๒ ที่มี
จ านวนเพียงพอกับการให้บริการ 
  (๒) ด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีมาตรการปูองกันกลิ่นในขณะที่
ท าการสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ 
  (๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบ สิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้ า
สะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูล ด้วย
น้ ายาฆ่าเชื้อ 
  (๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่ วไหล ให้ท าลายเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือแล้วท าความ
สะอาดด้วยน้ า 
  (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหม าะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 
  (๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูก
และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลัง
การปฏิบัติงาน 
  (๗) ต้องท าความสะอาดยาน พาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ
หนึ่งครั้งน้ าเสียที่เกิดจากการท าความสะอาดต้อ งเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ า เสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึม ต้อง
อยู่ห่างจากแม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 
  (๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่ มีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอ ดเก็บยานพาหนะขนสิ่ง
ปฏิกูล 
  (๙) ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอื่น และห้ามน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่
สาธารณะ 
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  (๑๐) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๑6 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี  และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๑7 ยานพาหนะส าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม
และปูองกันกลิ่น สัตว์ แมลง หรือพาหะน าโรคได้ 
  (๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
  (๓) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ด ี
  (๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพ าหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า  ไม้กวาด
และน้ ายาฆ่าเชื้อ 
  (๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล ” โดยสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 
  ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงช่ือของราชการส่วน
ท้องถิ่นน้ันด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล 
โดยอยู่ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไ ว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุช่ือ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้ องถิ่นให้แสดง
รหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของ
ตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อย
กว่าสิบเซนติเมตร ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดงเฉพาะหมายเลข
ทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก และให้เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่นไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพ่ือ
การตรวจสอบ 
  ข้อ ๑8 ในการขนสิ่งปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับการ
ขนสิ่งปฏิกูล เพื่อปูองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 
  เอกสารก ากับการขนสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

ส่วนที ่3 
สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 
  ข้อ ๑9 ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก ่
  (๑) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ 
  (๒) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
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  ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน
และวิธีการระบายน้ า ทิ้งที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 20 ในการระบายน้ า ทิ้งและกากตะกอนที่ผ่ านระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว น้ า ทิ้งและกาก
ตะกอนต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) 
ในน้ าทิ้งและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 21 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 22 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเ กิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  ข้อ 23 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมื อยางหนา ผ้าปิด
ปากปิดจมูก และสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุ้ม
แข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๒4 ผู้ใดประสงค์จะ ด าเนินกิจการรับ ท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการ

จัดการสิ่งปฏิกูลโดย ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปน้ี 
(๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏกิูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต 
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขแล้ว 
ข้อ ๒5 ผู้ใดประสงค์จ ะขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๒๒ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ที่

ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อื่น) 
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
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(๗) หลักฐานอื่นทีจ่ าเป็น 
ข้อ ๒6 เมื่อได้รั บค าขอรับใบอนุญาตหรือ ค าขอต่ออายุ ใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของ ค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่น ค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือ ด าเนินการทันที หากไม่สามารถ ด าเนินการได้ ใน
ขณะนัน้ ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ที่ก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญ าต หรือมีหนังสือแจ้ง ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ ก าหนดใน       
เทศบัญญัตินี้ 

 ในกรณีที่มีเหตุ จ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมี ค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ด
วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๒7 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร )นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้ าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๒8 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่น ค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่น ค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทัน ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ
ต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุใบอ นุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายใน ก าหนดหกสิบวัน (หรือตามที่
เห็นสมควร ) นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอ ต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
และการประกอบกิจการในระ หว่างนั้นให้ถือเสมือนว่ าเป็นการ ด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับ
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต  
หากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 

ข้อ ๒9 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  30 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูก ท าลาย หรือ ช ารุดในสาระที่ ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแ ต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก ท าลาย หรือ
ช ารุดตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่น ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต น าส า เนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูก ท าลาย หรือ ช ารุดในสาระที่ ส าคัญ  ให้ผู้ยื่น ค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบดว้ย 

 
หมวด 4 

ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อ 31 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรีย กเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และ ก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี ้

 



 

 

10 
หมวด 5 

บทก าหนดโทษ 
 

ข้อ ๓1 ผู้กระ ท า ความผิดต้องระวางโทษตามที่ ก า หนดไว้ในบท ก า หนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ ณ วันที…่……………....... 
 

 
      (ลงชื่อ) 
       (นายศุภพงศ์   ทองศรีนุ่น) 
            นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 
 
 
         เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
        (.............................................) 

         ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย 

การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. ….... 

 
  (๑ ) คาขนสงสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ 
   คิดในอัตรา      ลูกบาศกเมตรละ 300 บาท 
   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
   (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
  (๒ ) คาก าจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ 
   คิดในอัตรา      ลูกบาศกเมตรละ  500 บาท 
   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
   (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
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ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 

 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

       เขียนที่ ………………………………….......................………. 

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

1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ ……......... ปี สัญชาติ ….…….........……. 
โดย .......................................................................................... ......................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม .........................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่ ……...……….. หมู่ที่ …........…....… ตรอก/ซอย …………….……………. ถนน ………....……….…...…………..
แขวง/ต าบล ……………...……….......…. เขต/อ าเภอ ……..............………………… จังหวัด …………......……….....…… 
หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..……..........….. ผู้ขออนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
  บัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก.่................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย
ก าหนด) 

 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ 
 1. ................................................................................ 
 2. ................................................................................ 
 3. ................................................................................ 
 4. ................................................................................ 

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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



 

 

13 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
    2).......................................................................... 
    3).......................................................................... 

 

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

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

 

ส่วนของผู้แจ้ง 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
    2).......................................................................... 
    3).......................................................................... 
 
 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ...............วัน
นับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
    

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

ต าแหน่ง ....................................................... 
                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

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

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

   ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรั บค า ขออนุญาต /ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้า
พนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถา นที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบ ก าจัดหรือบ าบัดของเสียและ
อื่นๆของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ดังนี ้
  ๑. ............................................................................................................................... 
  ๒. ................................................................................................................................ 
  ๓. .............................................................................................................................. 
   ๔. ................................................................................................................................ 

  ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูร ณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ ด าเนินการ
พิจารณาการอนุญาตต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

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

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

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

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

............................................. 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ .....................................................................โทรศัพท์ ............................................... 
ที ่                                  วันที ่                 เดือน               พ.ศ.                                      

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

 

เรียน     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................... 
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... น้ัน 

  จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือ 
บ าบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 
    ครบถ้วนถูกต้องตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
    ไม่ครบ ดังน้ี 
  ๑. .......................................................................... 
  ๒. .......................................................................... 
  ๓. .......................................................................... 
  ๔. .......................................................................... 
 
   ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 
             สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
     ๑. ............................................................................................. 
      ๒. .............................................................................................  
      ๓. ............................................................................................. 
      ๔. .............................................................................................  

  ไม่สมควรอนุญาต 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

      (ลงชื่อ) 

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

         ต าแหน่ง......................................... 

     เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................. 

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ................................................................................................ 
   ๒. ................................................................................................. 

  ตามที่ท่านได้ยื่น ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ..................................... .......................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรบัค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

   เนื่องจากมีเหตุ จ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามา รถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว ดังนี ้
  ๑. .................................................................................. 
  ๒. ................................................................................... 
  ๓. ................................................................................... 

   ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่
......................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

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

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

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

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

............................................. 
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................. 

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

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

  ตามที่ท่านได้ยื่น ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ............................ ................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรบัค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

   บัดน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน มา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน........................................................ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน............................บาท (.........................................................................) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือน้ี 

  ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

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

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

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

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

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

 
เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……....………………..................................…….……………..... 
สัญชาต ิ……...........….....อยู่บ้านเลขที…่….…......หมู่ที่ ……...ต าบล ….................… อ าเภอ …….…….........………… 
จังหวัด ……………......…..…..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………...…………………….. ประเภท …………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……...…. หมู่ที่ …….…. ต าบล ……………….…… อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..
หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

อัตราค่าธรรมเนียมปีละ…..……………..….บาท (……………….………………………………….….……..…)  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….….... 

(2) ผู้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข ที่
ก าหนดในข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตน้ีได ้

(4) ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนีอ้ีกด้วย  คือ 
 4.1) ……………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายวุันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 

 
 

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

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

ค าเตือน  (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
  (2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก าหนดเวลา  หากฝุาฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 



 

 

19 
(มีต่อด้านหลัง) 

 
(ด้านหลัง) 

 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  ค าสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง (1) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่..................ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ. ........... 
 (๒) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่................. ลว............. 

  ตามที่ท่านได้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................... 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาทีก่ าหนด ตามที่อ้างถึงนัน้ 

  จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 
  ๑. ....................................................................................................................................... 
  ๒. ....................................................................................................................................... 
  ดังนั้น อาศัย อ านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. 
๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมี ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต /ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการ ตามที่ได้
ย่ืนค าขอไว้ 
   อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ภายใน
สามสิบ วันนับแต่วันทราบค าสั่งนี ้
   ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
จะเหน็สมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

    ต าแหน่ง................................................                                                            
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 



 

 

21 
.............................................  

ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 
 

แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 

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

 
       เขียนที่ ………………………………….......................………. 

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

1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ ……......... ปี สัญชาติ ….…….........…… 
โดย .................................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม .............................................................................. ................................ที่อยู่เลขที่ …….......………….. 
หมู่ที่ …........…....… ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…..แขวง/ต าบล ……………...……..…. 
เขต/อ าเภอ ……..............………………… จังหวัด …………......……....… หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..……….. 
ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 

2.2 กรณีใบถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
(.................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
     1)......................................................................... 
     2).......................................................................... 
 
 
 
 

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

ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 
 

 

ส่วนของผูข้อใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
     1)......................................................................... 
     2).......................................................................... 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
     
 

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

ต าแหน่ง ....................................................... 
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ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ........................................................... 

เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้ ……....…………..........................…….………… 
สัญชาต ิ………...........….อยู่บ้านเลขที…่….…......หมู่ที่ ……......ต าบล …............……… อ าเภอ …….…….......……… 
จังหวัด …………...…..…..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………….....…………………….. ประเภท ………………………………
มีพื้นที่ .................... .ตารางเมตร  ตั้งอยู่เลขที่  ……...…. หมู่ที่ …….. ต าบล ……………….…… 
อ าเภอ ………...………… จังหวัด …………….……..…..หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

แทน ใบอนุญาต ฉบับเดิมที่สูญหายหรือถูกท าลาย /ช ารุดในสาระที่ส าคัญ เล่ม
ที่ ..............................เลขที่....................../......................ซึ่งออกให้เมื่อวันที.่...............เดือน................................ .
พ.ศ. ......................และจะสิ้นอายุในวันที่.........................เดือน...................................พ.ศ. ......................... 

(2)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 

(3)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับนีอ้อกให้เมื่อวันที่.................เดือน........................ พ.ศ. ................ 
(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนีส้ิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่ ......เดือน .....................

พ.ศ. .................. 
 

 

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

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

ค าเตือน  (1) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
  (2) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก าหนดเวลา  หากฝุาฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

(มีต่อด้านหลัง) 
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(ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


