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ร่าง 
บนัทึกหลกัการและเหตผุล 

ประกอบเทศบญัญัตเิทศบาลต าบลแม่โปง่ 
เรื่อง การจดัการสิ่งปฏกิูล พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล 
 

เหตผุล 

โดยท่ีการจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคราญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการ ส่ิง
ปฏิกูลมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนต้ังแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูล 
สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิง
ปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการ
เก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ร่าง 
เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลแม่โปง่ 

เรื่อง การจดัการสิ่งปฏกิูล พ.ศ. ๒๕64 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓           
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลต าบลแม่โป่ง โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลต าบลแม่โป่ง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลแม่โป่งไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้  เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล           
พ.ศ. ๒๕64” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีได้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลแม่โป่ง แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่โป่ง เรื่อง การก าจัดมูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕5๒ 
และเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่โป่ง เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.๒561  

ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ังอื่นใด ในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ      
เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือส่ิงอื่นใดท่ีปนเปื้อนอุจจาระ      

หรือปัสสาวะ  
“การจัดการส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการต้ังแต่ระบบการรองรับ การขน 

และการก าจัดส่ิงปฏิกูล  
“ส้วม” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจัดไว้ส าหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และ  ให้หมายความ

รวมถึงระบบรองรับส่ิงปฏิกูล  
“ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการท่ัวไปในสถานท่ีต่าง ๆ       

ท้ังกรณีท่ีมีการจัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ ภายใน
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน  

“ส้วมเคล่ือนท่ี” หมายความว่า ส้วมท่ีติดต้ังในยานพาหนะหรือแพ  
“ส้วมช่ัวคราว” หมายความว่า ส้วมท่ีไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึง  ส้วม

ประกอบส าเร็จรูป 
“การขนส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า การสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลหรือระบบก าจัด     

ส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ี แล้วน าไปยังระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม  
“ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อท่ีมีลักษณะมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้ เป็นท่ี

รองรับส่ิงปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
 

/“การก าจัดสิ่งปฏิกลู”........ 
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“การก าจัดส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า การบ าบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูล           
ให้ปราศจากมลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย  

“ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ี” หมายความว่า กระบวนการก าจัดส่ิงปฏิกูลส าหรับ อาคาร
ประเภทต่าง ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร  

“ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีรวบรวมจากระบบ 
ก าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ี ส้วมเคล่ือนท่ี หรือจากสถานท่ีต่าง ๆ มาก าจัดรวม  

“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนท่ีเป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดส่ิงปฏิกูล  
“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทาง ซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ ประชาชน

สามารถใชประโยชน หรือใชสัญจรได้  
“ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผู้คาใชเปนท่ีชุมนุม เพื่อจ าหน่ายสินคาประเภท

สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ท้ังนี้ไมวาจะมี
การจ าหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวส าหรับ ใหผู้คาใชเป็นท่ี
ชุมนุมเพื่อจ าหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจ าหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีก าหนด  

“สถานท่ีจ าหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใชท่ี หรือทาง
สาธารณะท่ีจัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ท้ังนี้  
ไมวา่จะเปนการจ าหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวส าหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้นหรือน าไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม  

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวาอาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชท่ีหรือ ทาง
สาธารณะ ท่ีจัดไวส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่ง ผูซื้อ
ต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง  

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และ ส่ิงท่ีสร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลแม่โป่ง 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลแม่โป่ง 
“ข้อบัญญัติ”  หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่โป่ง 
“ผู้มีหน้าท่ีจัดการส่ิงปฏิกูล หมายความว่า  
(๑) การเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตต าบลแม่โป่งให้เป็นอ านาจของเทศบาล

ต าบลแม่โป่ง 
(๒) เทศบาลต าบลแม่โป่ง อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการ

ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  
(๓) ผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ท่ีได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลต าบลแม่โป่ง 
(๔) ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรแทศบาลต าบลแม่โป่งอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการรับท าการเก็บ 

ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูล ภายใต้การควบคุมดูแลของแทศบาลต าบลแม่โป่ง หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลก็ได้ 

 
 

/ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่โป่ง........ 
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ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่โป่งเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ 7 การเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลในเขตพื้นท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าท่ีและ
อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการส่วน
ท้องถิ่นก็ได้  

ส่ิงปฏิกูลท่ีจัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
รวมท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมีอ านาจ
น าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงท่ีท าไว้ระหว่างกัน  

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีท่ีมีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับส่ิงปฏิกูลท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมท้ังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมา
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ด าเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับส่ิงปฏิกูลนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 8 ในกรณี ท่ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน           
หรือ       จะอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การ คิดค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนิน 
การขนส่ิงปฏิกูลแทน หรือเขตพื้นท่ีการอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือ  โดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล นอกจาก ถ่าย 
เท ท้ิง หรือก าจัด ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้ 

ข้อ 10 ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ    
ส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน และ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลให้เป็นไปตาม  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศ กระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

/ข้อ 11 ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ........ 
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ข้อ 11 ในกรณีท่ีมีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม 

สาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการต้ังแต่สามช่ัวโมง  ขึ้นไป         
ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคล่ือนท่ี หรือส้วมช่ัวคราวที่ถูก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการส่ิงปฏิกูลออกตามความใน  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีมีการติดต้ังส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วม ช่ัวคราว 
ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ  ในการนี้ให้   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าท่ีและอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อย ในการรื้อถอนและ
ปรับสภาพพื้นท่ีดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะให้ออกค าส่ังให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขได้ 

ข้อ ๑2  ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ
เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมช่ัวคราว ท่ีถูกสุขลักษณะ
ตามกฎกระทรวงแล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของ คณะกรรมการสาธารณสุขประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 

ส่วนที่ ๑ 
สุขลักษณะของส้วม 

 
ข้อ ๑3  เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานท่ีท่ีมีส้วมต้องจัดให้มี     

ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ีหรือต้องต่อท่อไปยังระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม ตามข้อ 21 วรรคหนึ่ง (๒)  
ในกรณีท่ีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเป็นระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ี เมื่อระบบ 

ก าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ีเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนส่ิงปฏิกูลไปก าจัดท่ีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม  ตามข้อ 21 
วรรคหนึ่ง (๒)  

การน าน้ าท้ิงและกากตะกอนท่ีผ่านการก าจัดส่ิงปฏิกูลออกจากระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลตามวรรค
หนึ่ง น้ าท้ิงและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 22 วรรคหนึ่ง  

ข้อ 14 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีท่ีให้บริการส้วมสาธารณะต้องด าเนินการ   
ให้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และท่ีเปิดและปิดน้ าของโถส้วมและโถปัสสาวะ   
ให้สะอาด รวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน  

(๒) จัดให้มนี้ าใช้ท่ีสะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน  
(๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน  
(๔) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ต้ังอยู่

ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง  
 

/(๕) จัดให้มีสายฉีดน้ าช าระที่สะอาด........ 
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(๕) จัดให้มีสายฉีดน้ าช าระท่ีสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิดยุ่ย และ
กระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถท้ิงลงในโถส้วมได้ ในกรณีท่ีกระดาษช าระเป็นชนิด ท่ีไม่สามารถท้ิงลงใน
โถส้วมได้หรือระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระได้ให้รวบรวม กระดาษช าระท่ีใช้แล้วใส่ท่ีรองรับ
มูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคจากกระดาษช าระท่ีใช้แล้ว  

(๖) ในส้วม ต้องมีการถ่ายเทอากาศท่ีดีหรือระบบระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทอากาศท่ีดี  
(๗) ประตูห้องส้วม ต้องมีท่ีจับเปิดและปิดท่ีสะอาด มีอุปกรณ์ยึดประตูด้านในท่ีสามารถ ไขจาก

ด้านนอกได้ โดยประตูต้องเปิดออกจากด้านใน เป็นบานพับ บานเล่ือน หรือเป็นรูปแบบอื่น  เพื่อให้สามารถเข้า
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีหมดสติได้  

(๘) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด ในราช
กิจจานุเบกษา  

ให้น าข้อ 13 มาใช้บังคับกับส้วมสาธารณะด้วยโดยอนุโลม  
ประเภทของอาคารหรือสถานท่ีท่ีให้บริการส้วมสาธารณะซึ่งต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งและ 

วรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๑5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพท่ีมีส้วมเคล่ือนท่ี ต้องด าเนินการ ให้ส้วม

เคล่ือนท่ีถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ โดยให้น าสุขลักษณะในข้อ 14 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับด้วยโดย
อนุโลม และให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถรองรับส่ิงปฏิกูลได้มากกว่าถังเก็บกักน้ าสะอาด โดยท่อ
ระบายและถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหรือช ารุด และสามารถป้องกันสัตว์  แมลง หรือพาหะน า
โรคได้ ท้ังนี้ ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลต้องมีท่อระบายอากาศท่ีสูงพ้นหลังคาของยานพาหนะ หรือแพ หรืออยู่ในต าแหน่ง
ท่ีไม่ส่งกล่ินเหม็นรบกวน  

(๒) เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนส่ิงปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัดส่ิงปฏิกูล ท่ี
ได้มาตรฐานตามข้อ 21  

(๓) ในกรณีท่ีส้วมเคล่ือนท่ีมีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูล การระบายน้ าท้ิงและกากตะกอนต้องผ่าน การ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลแล้ว โดยน้ าท้ิงและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 22 วรรคหนึ่ง  

(๔) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด ในราช
กิจจานุเบกษา  

ในกรณีท่ีแพใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยประจ าหรือแพท่ีมีส้วมเคล่ือนท่ี ซึ่งไม่มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล หรือไม่
สามารถสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลไปก าจัดได้ ให้แพดังกล่าวจัดให้มีส้วมไว้บนพื้นดิน โดยให้น าข้อ 13 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ 16 ผู้ท่ีจัดให้มีส้วมช่ัวคราว ต้องจัดให้ส้วมช่ัวคราวตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีความปลอดภัยต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และต้องด าเนินการให้ส้วมช่ัวคราวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) พื้น ผนัง หลังคา และประตูของห้องส้วม รวมท้ังสุขภัณฑ์มีความปลอดภัย มั่นคง  แข็งแรง 
ทนทานต่อการรับน้ าหนัก ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ และดูแลให้สะอาด พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศท่ีดี  

 
 

/(๒) จัดให้มีน้ าใช้ท่ีสะอาด........ 
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(๒) จัดให้มนี้ าใช้ท่ีสะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน  
(๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน  
(๔) จัดให้มีสายฉีดน้ าช าระท่ีสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิดยุ่ย และ

กระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถท้ิงลงในโถส้วมได้ ในกรณีท่ีกระดาษช าระเป็นชนิดท่ีไม่สามารถ ท้ิงลงใน
โถส้วมได้หรือระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระได้ให้รวบรวมกระดาษช าระ ท่ีใช้แล้วใส่ท่ีรองรับ
มูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขน  ไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคจากกระดาษช าระท่ีใช้แล้ว  

(๕) จัดให้มีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลตาม     
ข้อ 15 วรรคหนึ่ง (๑) และเมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มต้องขนส่ิงปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม  ตาม 
ข้อ 21 วรรคหนึ่ง (๒) 

(๖) เมื่อเสร็จส้ินการใช้งาน ต้องก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีตกค้างอย่างถูกต้อง และรื้อถอน รวมท้ังปรับ
พื้นท่ี ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  

(๗) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด ในราช
กิจจานุเบกษา 

 
ส่วนที่ 2 

สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล 
 

ข้อ ๑7 ผู้มีหน้าท่ีจัดการส่ิงปฏิกูล ต้องขนส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 19 ท่ีมี จ านวน

เพียงพอกับการให้บริการ  
(๒) ด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกล่ินในขณะ ท่ีท า

การสูบส่ิงปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ท่ีพักอาศัยในอาคารหรือสถานท่ีใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ  
(๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้ าสะอาด 

จากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูล ด้วยน้ ายาฆ่า
เช้ือ  

(๔) ในกรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล ให้ท าลายเช้ือโรคด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือแล้วท าความ
สะอาด ด้วยน้ า  

(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูล รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก  การ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์ ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นไว้ประจ ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  

(๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูก และ
สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมท้ังต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้ง หลังการ
ปฏิบัติงาน  

 
 
 

/(๗) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะ........ 
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(๗) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่ง
ครั้ง น้ าเสียท่ีเกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึม ต้องอยู่ห่าง
จากแม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร  

(๘) ต้องจัดให้มีสถานท่ีเฉพาะท่ีมีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขนส่ิง
ปฏิกูล  

(๙) ห้ามน ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอื่น และห้ามน าส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในท่ีสาธารณะ  
(๑๐) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด ในราช

กิจจานุเบกษา 
ข้อ ๑8 ผู้มีหน้าท่ีจัดการส่ิงปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีสูบและขนส่ิงปฏิกูล ได้รับ

การตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

ข้อ ๑9 ยานพาหนะส าหรับขนส่ิงปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(๑) ถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม และ

ป้องกันกล่ิน สัตว์ แมลง หรือพาหะน าโรคได้  
(๒) ท่อหรือสายท่ีใช้สูบส่ิงปฏิกลูต้องไม่รั่วซึม  
(๓) มีอุปกรณ์สูบส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดส่ิงปฏิกูลท่ีอยู่ในสภาพ ท่ีใช้

การได้ดี  
(๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า ไม้กวาด และ

น้ ายาฆ่าเช้ือ  
(๕) บนตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนส่ิงปฏิกูล” โดยสามารถ มองเห็น

ได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ  
ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงช่ือของราชการ ส่วน

ท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีด้านข้างท้ังสองด้านของตัวถัง ท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูล 
โดยอยู่ในต าแหน่งท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้ การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงช่ือของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถ  
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีด้านข้างท้ังสองด้านของตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุช่ือ ท่ีอยู่  และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท่ีได้รับมอบหมาย โดยอยู่ในต าแหน่งท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีท่ี
การขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้แสดงรหัส หรือหมายเลขทะเบียน
ใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคล  ท่ีได้รับอนุญาตหรือเจ้าของ
กิจการด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีด้านข้างท้ังสองด้าน ของตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูล ใน
ต าแหน่งท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมี ความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร ในกรณีท่ี
ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก และให้
เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่น ไว้ในยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลเพื่อการตรวจสอบ  

ข้อ 20 ในการขนส่ิงปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับ การขน
ส่ิงปฏิกูล เพื่อป้องกันการลักลอบท้ิงส่ิงปฏิกูล  

เอกสารก ากับการขนส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ 
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

/ส่วนที่ 3........ 
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ส่วนที่ 3 

สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 
ข้อ 21 ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่  
(๑) ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ี  
(๒) ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม  
ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน  และ

วิธีการระบายน้ าท้ิงท่ีได้มาตรฐาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี  โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

ข้อ 22 ในการระบายน้ าท้ิงและกากตะกอนท่ีผ่านระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแล้ว น้ าท้ิงและกาก
ตะกอน ต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ไม่เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรี โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ใน
น้ าท้ิงและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี  โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

ข้อ 23 ผู้มีหน้าท่ีจัดการส่ิงปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลได้รับ การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

ข้อ 24 ผู้มีหน้าท่ีจัดการส่ิงปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีเหมาะสมส าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูล และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น  จากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์ ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นติดต้ังไว้ในบริเวณหรือสถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูล  

ข้อ 25 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก 
ปิดจมูก และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมท้ังต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยาง หุ้มแข้งทุก
ครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
 

หมวด 3 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ 26 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจาก        
เจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ใบอนุญาตท่ีออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตการก าจัดส่ิงปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขแล้ว 
                  /ข้อ 27 ผู้ใดประสงค์........ 
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ข้อ 27 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 26 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดส่ิงปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไปก าจัดท่ีอื่น)  
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด)  
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
(๖) หนังสือมอบอ านาจ  
(๗) หลักฐานอื่นท่ีจ าเป็น 
ข้อ 28 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน            
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด    
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล     
ให ้ ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  60  วันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ 29 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  

ข้อ 30 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอภายใน  30 วัน ก่อนวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ 
เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต 

ผู้ท่ียื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป 
และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ
แล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือ
เสมือนว่าเป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 

ข้อ 31 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ 32 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบ  
ท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

 
 

                  /การขอรับใบอนุญาต........ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต

น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียม 

   
ข้อ 33 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัด ส่ิงปฏิกูล         

และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลแม่โป่ง 

หมวด 5 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

   
ข้อ 3๔ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้  
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าช้ีแจงเป็น หนังสือหรือ

ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา  
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ ตกหรือใน

เวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตาม พระราชบัญญัตินี้ในการนี้ให้มี
อ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือ หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานท่ีนั้น  

(๓) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตาม  เงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้  

(๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อ ประโยชน์ใน
การด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น  

(๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะ ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
จากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการ ตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่
ต้องใช้ราคา  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

 
 
 

                  /ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน........ 
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ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่ง ได้รับแต่งต้ัง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความ สะดวกตามสมควร 

มาตรา 3๕ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ด าเนินกิจการใด ๆ ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติ นี้ปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศท่ีออกตาม พระราชบัญญัตินี้หรือค าส่ัง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น ให้เจ้า พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้ด าเนิน
กิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ด าเนิน กิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตราย อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังให้ผู้นั้น
หยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันที เป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย
แล้วก็ได้  

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติ ตามค าส่ังไว้
ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีค าส่ังให้หยุดด าเนินกิจการทันที และต้องท าเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้ด าเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามค าส่ังทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้ด าเนิน  กิจการหรือผู้ด าเนินกิจการไม่
ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ด าเนินกิจการ และ ให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าส่ังแล้ว ต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง
หรือวันปิดค าส่ัง แล้วแต่กรณี  

มาตรา 3๖ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกต้องหรือมีการ กระท าใด ๆ ท่ี
ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศท่ีออก ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อด าเนินการตามอ านาจ  หน้าท่ีต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุนั้นแจ้งต่อคณะกรรมการ สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีพิจารณาด าเนินการ ตามมาตรา ๑๑  

 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะ  ความ
เป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ของประชาชนเป็น
ส่วนรวมซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมี อ านาจออกค าส่ังให้ผู้กระท าการไม่
ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการ ใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร 
แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

มาตรา 3๗ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้า พนักงาน
สาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ เป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท าความผิดตาม  พระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงาน ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

 
 
 
 
 
 
 

                  /หมวด 5 ........ 
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หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

   
  ข้อ 38 ผู้ใดกระท าความผิดตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม               
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 
 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  
 
 

 (ลงช่ือ)  
 (นายประยูร    ตะริโย) 
        นายกเทศมนตรีต าบลแม่โป่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   เห็นชอบ 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

บญัชีอัตราค่าธรรมเนียมและใบอนญุาตท้ายเทศบญัญตัิเทศบาลต าบลแมโ่ป่ง 
เรื่อง การจดัการสิ่งปฏกิูล พ.ศ. ๒๕64 

 

ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งสิ่งปฏิกูล 
1.1 อัตราค่าเก็บและขนส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ 

(ก) คิดในอัตรา 
(ข) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดในอัตรา             ลูกบาศก์เมตรละ 

(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
1.2 อัตราค่าก าจัดหรือบ าบัดส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ 

(ค) คิดในอัตรา 
(ง) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดในอัตรา             ลูกบาศก์เมตรละ 

(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
 

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
2.๑ ใบอนุญาตด าเนินกิจการในการรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล            
      โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ          
ฉบับละ 
2.๒ ใบอนุญาตด าเนินกิจการในการรับท าการก าจัด ส่ิงปฏิกูล              
      โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ          
ฉบับละ         
 
 

 
 

300 บาท/ลบ.ม. 
150 บาท/ลบ.ม. 

 
 
 

300 บาท/ลบ.ม. 
150 บาท/ลบ.ม. 

 
 
 
 

1,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท่ี .........................     ส านักงาน................................................... 
               ................................................................... 

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

เรื่อง ค าส่ังไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง (๑) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขท่ี.................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. ........ 
 (๒) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ ท่ี............... ลว. ................... 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ภายในเวลาท่ีก าหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น  

จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 

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

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตให้ท่าน
ประกอบกิจการตามท่ีได้ยื่นค าขอไว้ 
  อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าส่ังนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบ
ค าส่ังนี้ 
           

    ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

แบบค าขอรับใบอนญุาต 
ประกอบกิจการรบัท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกลู 

 
เขียนท่ี      

      
.  

วันท่ี     เดือน               พ.ศ.     
ข้าพเจ้า      อายุ     ปี สัญชาติ             

อยู่บ้านเลขท่ี      หมู่ท่ี       ตรอก/ซอย      ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จังหวัด    หมายเลขโทรศัพท์     

ด้วย           
             
              

มีความประสงค์           
             
              

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้  
□ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ   ) 

ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
□ หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง  
□ เอกสารและหลักฐานอื่นๆ  
1.             
๒.              
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

ลงช่ือ    ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (         ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบค าขอต่อใบอนญุาต 
ประกอบกิจการรบัท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกลู 

 
เขียนท่ี      

      
.  

วันท่ี     เดือน               พ.ศ.     
ข้าพเจ้า      อายุ     ปี สัญชาติ             

อยู่บ้านเลขท่ี      หมู่ท่ี       ตรอก/ซอย      ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จังหวัด    หมายเลขโทรศัพท์     

มีความประสงค์           
             
              

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้  
□ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ   ) 

ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
□ หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
□ ส าเนาใบอนุญาตเดิม/ใบแทนใบอนุญาต(กรณีสูญหาย) 
□ เอกสารและหลักฐานอื่นๆ  
1.             
๒.              
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

ลงช่ือ    ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (         ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบค าขอรับใบอนญุาตใหม่(กรณีสญูหาย) 
ประกอบกิจการรบัท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกลู 

 
เขียนท่ี      

      
.  

วันท่ี     เดือน               พ.ศ.     
ข้าพเจ้า      อายุ     ปี สัญชาติ             

อยู่บ้านเลขท่ี      หมู่ท่ี       ตรอก/ซอย      ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จังหวัด    หมายเลขโทรศัพท์     

มีความประสงค์           
             
              

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้  
□ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ   ) 

ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
□ หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
□ เอกสารและหลักฐานอื่นๆ  
1.             
๒.              
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

ลงช่ือ    ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (         ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


