
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ ๒๕๖๓ 

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

 

 

 

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล  

 

เหตุผล 

  โดยท่ีการจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีไมถูกสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน     

การจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรค    

และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญตอประชาชน  และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  ซ่ึงการ

จัดการสิ่งปฏิกูลมีข้ันตอนการดำเนินการหลายข้ันตอน  ตั้งแตการเก็บ  ขน  และกำจัด  สมควรกำหนด

หลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล  หลักเกณฑการอนุญาต         

ใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลของราชการ

สวนทองถ่ินและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการการรับทำการเก็บ  ขน  

หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการจึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

  อา ศั ยอ ำน าจต าม ค วาม ใน ม าต รา  ๖ ๐  ม าต รา  ๖ ๑  ม าต รา  ๖ ๒  ม าต รา  ๖ ๓                    

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓         

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบ มาตรา ๓๔/๒ และมาตรา     

๓๔/๓ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เทศบาลตำบลรอนพิบูลยโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยและผูวาราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราชจงึตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจัดการสิ่ง

ปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๓” 

  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ตั้งแตเม่ือประกาศไวโดย

เปดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลยแลวเจ็ดวัน 

  ขอ ๓ ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.๒๕๕๘  และบรรดาเทศบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

เทศบัญญัติอ่ืนหรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

  ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะของคน  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีปนเปอนอุจจาระ

หรือปสสาวะ 

  “การจัดการส่ิงปฏิกูล” หมายความวา  กระบวนการดำเนินการตั้งแตระบบการรองรับการ

ขน  และการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

  “สวม”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีจัดไวสำหรับขับถายอุจจาระหรือปสสาวะ  และให

หมายความรวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 

  “สวมสาธารณะ”  หมายความวา  สวมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการเปนการท่ัวไปในสถานท่ีตางๆท้ัง

กรณีท่ีมีการจัดเก็บคาบริการและไมจัดเก็บคาบริการ  และใหหมายความรวมถึงสวมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ

ภายในหนวยงานของรฐัหรือหนวยงานของเอกชน 

  “สวมเคล่ือนท่ี” หมายความวา  สวมท่ีติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 

  “สวมช่ัวคราว” หมายความวา  สวมท่ีไมไดสรางเปนการถาวร  และใหหมายความรวมถึง

สวมประกอบสำเร็จรูป 
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  “การขนส่ิงปฏิกูล” หมายความวา การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบกำจัด

สิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี  แลวนำไปยังระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

  “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  ถังหรือบอท่ีมีลักษณะมิดชิด น้ำซึมผานไมไดเพ่ือใช

เปนท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลจากสวมกอนการขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล 

  “การกำจัดส่ิงปฏิกูล” หมายความวา การบำบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให

ปราศจากมลภาวะ  สภาพอันนารังเกียจ  หรือการกอใหเกิดโรค  เพ่ือนำไปใชประโยชนหรือทำลาย 

  “ระบบกำจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ี” หมายความวา  กระบวนการกำจัดสิ่งปฏิกูลสำหรับ

อาคารประเภทตางๆ เชน บานพักอาศัย  อาคารชุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุมอาคาร 

  “ระบบกำจัดส่ิงปฏิกูลรวม” หมายความวา กระบวนการกำจัดสิ่งปฏิกูลท่ีรวบรวมจากระบบ

กำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี  สวมเคลื่อนท่ี  หรือจากสถานท่ีตางๆมากำจัดรวม 

  “กากตะกอน” หมายความวา  สวนท่ีเปนของแข็งซ่ึงเหลือจากการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

  “ผูมีหนาท่ีจัดการส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา 

  (๑) ราชการสวนทองถ่ินท่ีมีอำนาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  (๒) ราชการสวนทองถ่ินท่ีมีอำนาจดำเนินการรวมกับหนวยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๑๘ 

วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  (๓) ราชการสวนทองถ่ินท่ีมีอำนาจดำเนินการรวมกับราชการสวนอ่ืนตามมาตรา ๑๙       

วรรคสอง  ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  (๔) ผู ท่ีไดรับมอบหมายจากราชการสวนทองถ่ินท่ีมีอำนาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม        

ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  (๕) ผูท่ีไดรับใบอนุญาต 

  “ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา  เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

  ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้     

และใหมีอำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

____________________ 

 

  ขอ ๖ การเก็บ  ขน  และกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนท่ีของราชการสวนทองถ่ินใดใหเปนหนาท่ี

และอำนาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น  แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 

  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถ่ินจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ    

หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  รวมท้ังองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือเอกชนเปนผูดำเนินการหรือทำรวมกับ

ราชการสวนทองถ่ินก็ได 

  สิ่งปฏิกูลท่ีจัดเก็บได  ราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  

รวมท้ังองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนท่ีไดรับมอบหมายตามวรรคสอง  ซ่ึงดำเนินการจัดเก็บยอมมี

อำนาจนำไปดำเนินการใชหรือหาประโยชนไดตามขอตกลงท่ีทำไวระหวางกัน 

  การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไมอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยแรงงาน  เวนแตในกรณีท่ีมีของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตรายปนอยูกับสิ่งปฏิกูลท่ี

ราชการสวนทองถ่ินจัดเก็บ  ใหราชการสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน    

รวมท้ังองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือเอกชนท่ีไดรับมอบหมายใหจัดเก็บแจงใหพนักงานเจาหนาท่ี           

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานมาดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานตอไป  เม่ือพนกำหนดเวลาดังกลาว  

หากพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงานนั้นยังมิไดดำเนินการ  ใหราชการสวนทองถ่ิน              

หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  รวมท้ังองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนท่ีไดรับ

มอบหมายใหจัดเก็บดำเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามท่ีเห็นควร 

  ขอ ๗  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินจะมอบใหบุคคลอ่ืนดำเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน       

หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดำเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน      

ดวยการคิดคาบริการ  ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีราชการสวนทองถ่ินมอบใหบุคคลอ่ืน

ดำเนินการขนสิ่งปฏิกูล  หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดำเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจ    

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  และเผยแพรใหประชาชนทราบ 

  ขอ ๘  หามมิใหผูใดถาย เท ท้ิง หรือทำใหมีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงสิ่งปฏิกูล  นอกจาก 

ถาย เท ท้ิง หรือกำจัด ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีราชการสวนทองถ่ินกำหนดหรือจัดให 
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  ขอ ๙  ราชการสวนทองถ่ิน  หรือราชการสวนทองถ่ินรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถ่ินอ่ืนท่ีดำเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซ่ึงราชการสวนทองถ่ินมอบใหดำเนินการขน

และกำจัดสิ่งปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน  รวมท้ังบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถ่ินใหดำเนินกิจการรับทำการขน  และกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองดำเนินการ  ขน  และกำจัดสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกำหนดไวตามเทศบัญญัตินี้  รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก

ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  ขอ ๑๐ ในกรณี ท่ีมีการจัดงานมหรสพ  งานเทศกาล  งานแสดงสินคา  การชุมนุม         

การชุมนุมสาธารณะหรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะทำนองเดียวกันซ่ึงใชเวลาในการดำเนินการตั้งแตสามชั่วโมง

ข้ึนไป  ผูจัดหรือผูรับผิดชอบการดำเนินการดังกลาว  ตองจัดใหมีสวม  สวมสาธารณะ  สวมเคลื่อนท่ีหรือสวม

ชั่วคราวท่ีถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูลออกตามความในพระราชบัญญัติ   

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  แลวแตกรณี  สำหรับใหบริการอยางเพียงพอ 

  เม่ือการดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น  ในกรณีท่ีมีการติดตั้งสวมเคลื่อนท่ีหรือสวม

ชั่วคราว  ใหผูจัดหรือผูรับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวใหเรียบรอยและถูกสุขลักษณะ  

ในการนี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีหนาท่ีและอำนาจตรวจสอบความเรียบรอยในการ

รื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนท่ีดังกลาว  หากพบวาไมถูกสุขลักษณะใหออกคำสั่งใหผูจัดหรือผูรับผิดชอบปรับปรุง

แกไขได 

  ขอ ๑๑  ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ใหราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานของรัฐจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ีหรือสวมชั่วคราวท่ีถูก

สุขลักษณะตามกฎกระทรวงแลวแตกรณี  สำหรับใหบริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ  ท้ังนี้ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

สาธารณสุขประกาศกำหนดในราชกิจานุเบกษา 

 

หมวด ๒ 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล 

สวนท่ี ๑ 

สุขลักษณะของสวม 

__________________________ 



-๕- 

  ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองบานพักอาศัย  อาคาร  หรือสถานท่ีท่ีมีสวมตองจัดใหมี

ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี  หรือตองตอทอไปยังระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

  ในกรณีท่ีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเปนระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ีเม่ือระบบ

กำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ีเต็มหรือเลิกใชงาน  ตองขนสิ่งปฏิกูลไปกำจัดท่ีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

  การนำน้ำท้ิงและกากตะกอนท่ีผานการกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรค

หนึ่ง  น้ำท้ิงและกากตะกอนนั้นตองไดมาตรฐาน 

  ขอ ๑๓   เจาของหรือผู ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี ท่ี ใหบริการสวมสาธารณะ             

ตองดำเนินการใหสวมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  โถปสสาวะ  และท่ีเปดและปดน้ำของโถสวม          

และโถปสสาวะใหสะอาด  รวมท้ังตองบำรุงรักษาใหพรอมใชงาน 

  (๒) จัดใหมีน้ำใชท่ีสะอาดและเพียงพอสำหรับใชงาน 

  (๓) จัดใหมีอางลางมือพรอมสบูหรือผลิตภัณฑอ่ืนใดสำหรับทำความสะอาดมือซ่ึงพรอม      

ใชงาน 

  (๔) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ  สะอาด  และอยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม  

ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง 

  (๕) จัดใหมีสายฉีดชำระท่ีสะอาดและอยูในสภาพพรอมใชงาน  หรือกระดาษชำระชนิดยุย

และกระจายตัวไดงายเม่ือเปยกน้ำซ่ึงสามารถท้ิงลงในโถสวมได  ในกรณีท่ีกระดาษชำระเปนชนิดท่ีไมสามารถ

ท้ิงลงในโถสวมไดหรือระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลไมสามารถรองรับกระดาษชำระไดใหรวบรวมกระดาษชำระท่ีใชแลว

ใสท่ีรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปดมิดชิด  อยูในสภาพดี  ไมรั่วซึมและเก็บขนไปกำจัดอยาง

ถูกสุขลักษณะ  เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชำระท่ีใชแลว 

  (๖) ในสวม  ตองมีการถายเทอากาศท่ีดีหรือระบบระบายอากาศเพ่ือการถายเทอากาศท่ีดี 

  (๗) ประตูหองสวม  ตองมีท่ีจับและปดท่ีสะอาด  มีอุปกรณยึดประตูดานในท่ีสามารถไขจาก

ดานนอกได  โดยประตูตองเปดออกจากดานใน  เปนบานพับ  บานเลื่อน  หรือเปนรูปแบบอ่ืนเพ่ือใหสามารถ

เขาชวยเหลือผูใชบริการในกรณีหมดสติได 

  (๘) ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราช

กิจจานุเบกษา 

  ใหนำขอ ๑๒ มาใชบังคับกับสวมสาธารณะโดยอนุโลม 

   

 



-๖- 

  ประเภทของอาคารหรือสถานท่ีท่ีใหบริการสวมสาธารณะซ่ึงตองดำเนินการตามวรรคหนึ่ง

และวรรคสอง  ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจานุเบกษา 

 

สวนท่ี ๒ 

สุขลักษณะในการขนส่ิงปฏิกูล 

__________________________ 

  ขอ ๑๔ ผูมีหนาท่ีจัดการสิ่งปฏิกูล  ตองขนสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณท่ีจำเปนตามท่ีกำหนดไวในขอ ๑๖ ท่ีมี

จำนวนเพียงพอกับการใหบริการ 

  (๒) ดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  โดยตองมีมาตรการปองกันกลิ่นในขณะท่ี

ทำการสูบสิ่งปฏิกูล  เพ่ือไมใหรบกวนผูท่ีพักอาศัยในอาคารหรือสถานท่ีใกลเคียงจนเปนเหตุรำคาญ 

  (๓) ทำความสะอาดทอสำหรับใชสูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแลวโดยการสูบน้ำ

สะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายสูบ  และทำความสะอาดทอหรือสายสูบดานนอกท่ีสัมผัสสิ่งปฏิกูล

ดวยน้ำยาฆาเชื้อ 

  (๔) ในกรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลตกหลนหรือรั่วไหล ใหทำลายเชื้อโรคดวยน้ำยาฆาเชื่อแลวทำความ

สะอาดดวยน้ำ 

  (๕) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมและมีสภาพพรอมใชงานสำหรับ

ผูปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิ กูล  รวมท้ังจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติ เหตุท่ีอาจเกิดข้ึน           

จากการปฏิบัติงาน  และตรวจตราควบคุมใหมีการใชอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว  รวมท้ังจัดใหมีอุปกรณ

สำหรับ  การปฐมพยาบาลเบื้องตนไวประจำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 

  (๖) ผูปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลตองสวมเสื้อผามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผาปดปากปดจมูก  

และสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  รวมท้ังตองทำความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเทาพ้ืนยางหุมแขงทุกครั้ง

หลังการปฏิบัติงาน 

  (๗) ตองทำความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติงานอยางนอยวันละ

หนึ่งครั้ง  น้ำเสียท่ีเกิดจากการทำความสะอาดตองเขาสูระบบบำบัดหรือกำจัดน้ำเสีย  หรือบอซึมโดยบอซึม

ตองอยูหางจากแมน้ำ  คู คลอง หรือแหลงน้ำธรรมชาติไมนอยกวาสิบเมตร 

  (๘) ตองจัดใหมีสถานท่ีเฉพาะท่ีมีขนาดกวางขวางเพียงพอสำหรับจอดเก็บยานพาหนะขนสิ่ง

ปฏิกูล 

 



-๗- 

  (๙) หามนำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใชในกิจกรรมอ่ืน  และหามนำสิ่งปฏิกูลไปท้ิงในท่ี

สาธารณะ 

  (๑๐) ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดใน  

ราชกิจจานุเบกษา 

  ขอ ๑๕ ผูมีหนาท่ีจัดการสิ่งปฏิกูลตองจัดใหผูปฏิบัติงานซ่ึงทำหนาท่ีสูบและขนสิ่งปฏิกูลไดรับ

การตรวจสุขภาพประจำป  และไดรับการฝกอบรมความรูเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนดในราชกิจาจานุเบกษา 

  ขอ ๑๖ ยานพาหนะสำหรับขนสิ่งปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ถังท่ีใชบรรจุสิ่งปฏิกูลตองมีฝาเปดและปดอยูดานบน  โดยสามารถปดไดมิดชิด  ไมรั่วซึม  

และปองกันกลิ่น  สัตว  แมลง  หรือพาหนะนำโรคได 

  (๒) ทอหรือสายท่ีใชสูบสิ่งปฏิกูลตองไมรั่วซึม 

  (๓) มีอุปกรณสูบสิ่งปฏิกูลท่ีสามารถสูบตะกอนได  และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลท่ีอยูในสภาพท่ีใช

การไดดี 

  (๔) มีชองเก็บอุปกรณทำความสะอาดประจำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เชน ถังใสน้ำ  ไมกวาด  

และน้ำยาฆาเชื้อ 

  (๕) บนตัวถังท่ีใชบรรจุสิ่งปฏิกูลตองมีขอความวา  “ใชเฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” โดยสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 

  ในกรณีท่ีการขนสิ่งปฏิกูลดำเนินการโดยราชการสวนทองถ่ิน  ใหแสดงชื่อของราชการ      

สวนทองถ่ินนั้นดวยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีดานขางท้ังสองดานของตัวถังท่ีใชบรรจุ        

สิ่งปฏิกูล โดยอยูในตำแหนงท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

  ในกรณีท่ีการขนสิ่งปฏิกูลดำเนินการโดยผูไดรับมอบหมายจากราชการสวนทองถ่ินภายใต  

การควบคุมของราชการสวนทองถ่ิน  ใหแสดงชื่อของราชการสวนทองถ่ินนั้นดวยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนไวท่ีดานขางท้ังสองดานของตัวถังท่ีใชบรรจุสิ่งปฏิกูล  พรอมดวยขอความระบุชื่อ  ท่ีอยู    

และหมายเลขโทรศัพทของผูท่ีไดรับมอบหมาย  โดยอยูในตำแหนงท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

 

 

 

 

 



-๘- 

  ในกรณีการขนสงสิ่งปฏิกูลดำเนินการโดยผูท่ีไดรับใบอนุญาตจากราชการสวนทองถ่ินใหแสดง

รหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพรอมดวยขอความระบุชื่อ  ท่ีอยู  และหมายเลขโทรศัพทของนิติบุคคล

ท่ีไดรับอนุญาตหรือเจาของกิจการดวยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีดานขางท้ังสองดาน  

ของตัวถังท่ีใชบรรจุสิ่งปฏิกูล  ในตำแหนงท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นไดชัดเจน  โดยตัวอักษรตองมีความสูง

ไมนอยกวาสิบเซนติเมตร  ในกรณีท่ีไดรับใบอนุญาตจากราชการสวนทองถ่ินหลายแหง  ใหแสดงเฉพาะ

หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก  และใหเก็บสำเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอ่ืนไวในยานพาหนะขนสิ่ง

ปฏิกูลเพ่ือการตรวจสอบ 

  ขอ ๑๗  ในการขนสิ่งปฏิกูล  ใหราชการสวนทองถ่ินกำหนดเสนทางและออกเอกสารกำกับ

การขนสิ่งปฏิกูล  เพ่ือปองกันการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูล 

  เอกสารกำกับการขนสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ

คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

สวนท่ี ๓ 

สุขลักษณะในการกำจัดส่ิงปฏิกูล 

__________________________ 

  ขอ ๑๘  ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบงเปนสองระบบ  ไดแก 

  (๑) ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี 

  (๒) ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

  ระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลตามวรรคหนึ่ง  ตองมีประเภท  ขนาด  ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน

และวิธีการระบายน้ำท้ิงท่ีไดมาตรฐาน  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีโดยคำแนะนำ

ของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  ขอ ๑๙ ในการระบายน้ำท้ิงและกากตะกอนท่ีผานระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล  น้ำท้ิงและกาก

ตะกอนตองมีปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ไมเกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีโดย

คำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจานุเบกษา 

  วิธีการเก็บตัวอยางและการตรวจหาไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) 

ในน้ำท้ิงและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีโดยคำแนะนำ

ของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

 



-๙- 

  ขอ ๒๐ ผูมีหนาท่ีจัดการสิ่งปฏิกูลตองจัดใหผูปฏิบัติงานซ่ึงทำหนาท่ีกำจัดสิ่งปฏิกูลไดรับการ

ตรวจสุขภาพประจำป  และไดรับการฝกอบรมความรูเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  ขอ ๒๑  ผูมีหนาท่ีจัดการสิ่งปฏิกูลตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมสำหรับ

ผูปฏิบัติงานซ่ึงทำหนาท่ีกำจัดสิ่งปฏิกูล  และจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การปฏิบัติงาน  และตรวจตราควบคุมใหมีการใชอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว  รวมท้ังจัดใหมีอุปกรณสำหรับ

การปฐมพยาบาลเบื้องตนติดตั้งไวบริเวณหรือสถานท่ีกำจัดสิ่งปฏิกูล 

  ขอ ๒๒  ผูปฏิบัติงานซ่ึงทำหนาท่ีกำจัดสิ่งปฏิกูลตองสวมเสื้อผามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผาปด

ปาก  ปดจมูก  และสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  รวมท้ังตองทำความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเทาพ้ืนยาง

หุมแขงทุกครั้งหลังการปฏิบัติ 

หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 

__________________________ 

  ขอ ๒๓ ผูใดประสงคจะดำเนินกิจการรับเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชนจากการจัดการสิ่ง

ปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถ่ิน 

  ใบอนุญาตท่ีออกใหตามวรรคหนึ่งใหมีอายุดังนี้ 

  (๑) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

  (๒) ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลใหมีอายุหาปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

  (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชนจากการจัดการสิ่งปฏิกูลใหมีอายุหาปนับแตวันท่ีออก

ใบอนุญาต 

  ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว  ใหถือวาไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุขแลว 

  ขอ ๒๔ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามขอ ๒๓ ใหยื่นคำขอใบอนุญาตตามแบบท่ี

กำหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  พรอมกับแสดงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) บัตรประจำตัวประชาชน 

  (๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 

 

 



-๑๐- 

  (๓) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีสงไปกำจัด     

ท่ีอ่ืน) 

  (๔) หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

  (๕) หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

  (๖) ใบมอบอำนาจ (กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 

  (๗) หลักฐานอ่ืนท่ีจำเปน 

  ขอ ๒๕ เม่ือไดรับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบความถูกตองของคำขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวนให   

เจาพนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการทันที  หากไมสามารถดำเนินการได  

ในขณะนั้น  ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายงานเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา           

ท่ีกำหนด  โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล

ใหผูขออนุญาตทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับคำขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกำหนด

ในเทศบัญญัตินี้ 

  ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนท่ีเจาพนักงานไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอาจ

อนุญาตไดภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชา     

ทุกเจ็ดวันจนกวาการพิจารณาแลวเสร็จ 

  ขอ ๒๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  เวนแตมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 

  ขอ ๒๗  การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคำขอพรอม

กับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

  ผูท่ียื่นขอตอใบอนุญาตไมทันกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถาประสงคจะประกอบกิจการตอไป  

และไดมายื่นขอตอใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมภายในกำหนดหกสิบวัน  นับแตวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ

แลว  ใหถือวาไดยื่นขอตอใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีกำหนดและการประกอบกิจการในระหวางนั้นใหถือ

เสมือนวาเปนการดำเนินการของผูรับใบอนุญาต  แตเม่ือไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ผูนั้นจะตอง     

เสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตหากพนกำหนดเวลาหกสิบวันตองดำเนินการ

ขอใบอนุญาตใหม 

  ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 

ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



-๑๑- 

  ขอ ๒๙  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย หรือชำรุด 

ตามแบบท่ีกำหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจง

ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ  ใหผูยื่นคำขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 

หมวด ๔ 

คาธรรมเนียม 

__________________________ 

  ขอ ๓๐  ใหราชการสวนทองถ่ินท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ  ขน  และกำจัดสิ่งปฏิกูล

และคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไวในเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๒- 

 

หมวด ๕ 

บทกำหนดโทษ 

__________________________ 

  ขอ ๓๑  ผูกระทำความผิดตองระวางโทษตามท่ีกำหนดไวในบทกำหนดโทษแห ง

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมแลวแตกรณี 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

      (ลงชื่อ)            อัศวิน  จินตวร 

             (นายอัศวิน  จินตวร)    

                          นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

 

          เห็นชอบ 

(ลงชื่อ)     มนตรา  พรมสิทธุ 

          (นายมนตรา  พรมสิทธุ) 

           นายอำเภอรอนพิบูลย 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ ๒๕๖๓ 

 

อัตราคาเก็บขนและกำจัดส่ิงปฏิกูล 

ลำดับ รายการ คาธรรมเนียม 

๑ อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 

(๑.๑) อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ  

    (ก) คิดในอัตรา ๓๐๐ บาท/ลบ.ม. 

    (ข) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  คิดในอัตรา  ลูกบาศกเมตรละ 

      (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

๑๕๐ บาท/ลบ.ม. 

 (๑.๒) อัตราคากำจัดหรือบำบัดสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่งๆ  

    (ก) คิดในอัตรา ๓๐๐ บาท/ลบ.ม. 

    (ข) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร คิดในอัตรา  ลูกบาศกเมตรละ 

      (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

๑๕๐ บาท/ลบ.ม. 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ  ขน  และกำจัดส่ิงปฏิกูล  ตามมาตรา ๑๙  

โดยทำเปนธุรกิจ  หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

ลำดับ รายการ คาธรรมเนียม 

๑ รับทำการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูล ๕,๐๐๐ 

๒ รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ๗,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 



แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

เขียนท่ี.............................................................. 

     วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. ........... 

  ขาพเจา..........................................................................อายุ............ป สัญชาติ........................ 

โดย..................................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทน

นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................................

ท่ีอยูเลขท่ี................................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 

แขวง/ตำบล.........................................เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด......................................... 

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

  พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว  ดังนี ้

    บัตรประจำตัวประชาชน 

    สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก............................................................. 

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

    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

    หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย  (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

    ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 

    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีท่ีเปนนิติบุคคล) 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล  (กรณีท่ีเปนนิติบุคคล) 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามขอบัญญัติทองถ่ิน  คือ 

   ๑).......................................................................... 

   ๒).......................................................................... 

   ๓).......................................................................... 

ขอรับรองวาขอความในคำขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

       ไมครบ  คือ 

     ๑)......................................................................... 

     ๒)........................................................................ 

     ๓)........................................................................ 

 

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

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

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

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

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนญุาต 

 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     ครบ 

        ไมครบ  คือ 

     ๑)......................................................................... 

     ๒)........................................................................ 

     ๓)........................................................................ 

ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...................วัน

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

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

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

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

 

 



 

 

 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/            สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

           ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

 

                                                        วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ...................... 

เรื่อง  คำแนะนำใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ 

เรียน 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ........ 

  ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาต /ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................. 

และเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดออกใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น  เนื่องจากเจา

พนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี  เครื่องมือหรืออุปกรณ  ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและ

อ่ืนๆของสถานท่ีประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง  ครบถวน  ตามท่ีกำหนดไวในขอบัญญัติ

ทองถ่ิน  ดังนี้ 

  ๑).............................................................................................................................................. 

  ๒).............................................................................................................................................. 

  ๓).............................................................................................................................................. 

  ฉะนั้น  จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพ่ือเจาพนักงานทองถ่ินจะไดดำเนินการ

พิจารณาการอนุญาตตอไป 

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                  นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบลูย 

               เจาพนักงานทองถ่ิน 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม          โทร  ๐-๗๕๔๔-๑๙๖๗   

ท่ี  นศ ๕๒๕๐๔/             วันท่ี        

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

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

เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................. 

และไดออกใบรบัคำขออนุญาต  เลขท่ี.............ลงวันท่ี............. เดอืน..............................พ.ศ.................... นั้น 

  จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี  เครื่องมือหรืออุปกรณ  ระบบกำจัดหรือ

บำบัดของเสียและอ่ืนๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

  O  ครบถวนถูกตองตามท่ีกำหนดไวในเทศบัญญัติ 

  O  ไมครบ  ดังนี้ 

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

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

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

  ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา O สมควรอนุญาต 

    O  สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

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

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

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

    O  ไมสมควรอนุญาต 

   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

(ลงชื่อ) 

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

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

เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 



 

 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/            สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

  ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

 

                        วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ...................... 

 

 เรื่อง  แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.................................................. 

เรียน 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ........ 

สิง่ท่ีสงมาดวย  ๑............................................................................................... 

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

  ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................. 

และเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดออกใบรับคำขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น   

เนื่องจากมีเหตุจำเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมี

คำสั่งไมอนุญาตไดภายในเวลา  ๓๐  วันนับแตวันท่ีไดรับคำขอดังกลาว  ดังนี้ 

๑).............................................................................................................................................. 

๒).............................................................................................................................................. 

๓).............................................................................................................................................. 

ดังนั้น  จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ี............ 

และตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

 นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

 

 



 

 

 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/            สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

               ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

 

                                                        วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ...................... 

 

เรื่อง  แจงการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................. 

เรียน 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ........ 

 

  ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................. 

และเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดออกใบรับคำขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น   

  บัดนี้  เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว  จึงขอใหทาน

มาติดตอขอรับใบอนุญาต  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  พรอมชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปน

เงิน..................................บาท (..........................................................................................)  ภายใน  ๑๕ วัน 

นับแตวันไดรับหนังสือนี้ 

  ท้ังนี้  หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว  กรุณาแจงใหเจา

พนักงานทองถ่ินทราบดวย 

 

 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

                            นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

                          เจาพนักงานทองถ่ิน 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

 

 



 

 

   

ใบอนุญาต 

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

เลมท่ี............. เลขท่ี................../......................... 

 เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...............................................................สัญชาติ............ 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี............ตำบล............................อำเภอ.............................จังหวัด.............................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

 ชือ่สถานประกอบกิจการ........................................................ประเภท........................... 

ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตำบล..............................อำเภอ...........................จังหวัด.................................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

 อัตราคาธรรมเนียมปละ...................บาท (................................................) ตาม

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขท่ี.................ลงวันท่ี.............................................. 

 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข

ท่ีกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน 

 หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

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

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

 ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...............เดอืน................................พ.ศ. .................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี................. เดอืน...............................พ.ศ. .................... 

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

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

    นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

                      เจาพนักงานทองถ่ิน 

คำเตือน ๑.ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี

ประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

๒.หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมเสียคาธรรมเนียม

ใบอนุญาต           (มีตอดานหลัง) 

 



(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/          สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย

         ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

                                                         วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ...................... 

เรื่อง  คำสั่งไมอนุญาต/ไมตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 

เรียน 

อางถึง  ๑.ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ........ 

 ๒.หนังสือแจงคำแนะนำใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ท่ี...............ลว..................... 

 ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................

และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคำแนะนำใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการใหถูกตอง

ครบถวน  ตามท่ีกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ินภายในเวลาท่ีกำหนด  ตามท่ีอางถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการให

ถูกตอง  ครบถวน  ตามท่ีกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  ดังนี้ 

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

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

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

 ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถ่ินจึงมีคำสั่งไมออกใบอนุญาต/ไมตออายุใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามท่ีได

ยื่นคำขอไว 

 อนึ่ง  หากทานไมพอใจคำสั่งนี้  ทานมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได

ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคำสั่งนี้ 

 ท้ังนี้  การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง  เวนแตคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นไวชั่วคราว 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ) 

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

                            นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

                          เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



 

 

 

 

แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต 

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

เขียนท่ี............................................................. 

                                                                           วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ. ........... 

 

                     ขาพเจา..........................................................................อายุ............ป สญัชาติ........................ 

โดย..................................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทน

นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................................

ท่ีอยูเลขท่ี................................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 

แขวง/ตำบล.........................................เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด......................................... 

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขอใบแทนใบอนุญาต 

 พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว  ดังนี ้

 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

   บัตรประจำตัวประชาชน 

    สำเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตหาย 

  กรณีใบอนุญาตถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ 

   บัตรประจำตัวประชาชน 

   ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู 

ขอรับรองวาขอความในคำขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดอืน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

   ไมครบ  คือ 

                  ๑)......................................................................... 

                 ๒)........................................................................ 

     

  

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

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

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

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

สวนของผูขอใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน       ครบ 

     ไมครบ  คือ 

                                ๑)......................................................................... 

                               ๒)........................................................................ 

      

ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...................วัน

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป                                                        

 

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

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

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

 

 



 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาต 

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

เลมท่ี............. เลขท่ี................../......................... 

 เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...............................................................สัญชาติ.................... 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี............ตำบล............................อำเภอ.............................จังหวัด.............................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

ชือ่สถานประกอบกิจการ........................................................ประเภท........................... 

ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตำบล..............................อำเภอ...........................จังหวัด.................................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

แทนใบอนุญาตฉบับเดิมท่ีสูญหาย  หรือถูกทำลาย/ชำรุดในสาระท่ีสำคัญ  เลมท่ี............เลขท่ี.........../............... 

ซ่ึงออกใหเม่ือวันท่ี........เดือน....................พ.ศ. ............และจะสิ้นสุดในวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ....... 

 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ี

กำหนดในเทศบัญญัติ 

 ใบแทนใบอนุญาตฉบบันีอ้อกใหเม่ือวันท่ี............เดือน......................พ.ศ. .................. 

 ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันท่ี........เดือน..............พ.ศ.... 

  

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

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

               นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

                   เจาพนักงานทองถ่ิน 

คำเตือน ๑.ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี

ประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

๒.หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมเสียคาธรรมเนียม

ใบอนุญาต      

    (มีตอดานหลัง) 

 

 

 



(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


	ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          โทร  ๐-๗๕๔๔-๑๙๖๗

