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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 

เหตุผล 
 โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การ
จัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูล
มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำ
การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และ
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลขอเทศบาลและอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.
2560  มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ ่มเติม 
ถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลอากาศ
อำนวย และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  
พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวยแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ. 
2554 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ

รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซึ่งเป็นของโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 
“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการดำเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับการขน และการ

กำจัดสิ่งปฏิกูล 
“ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึง

ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 
“ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆทั้งกรณีที่มีการ

จัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการภายในหน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 

“ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดต้ังในยานพาหนะหรือแพ 
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึงส้วมประกอบ

สำเร็จรูป 
 “การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่าการสูบสิ่งปฏิกลูจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือ ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบ
ติดกบัที่ แล้วนำไปยังระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้ำซึมผ่านไม่ได้เพ่ือใช้เป็นที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

“การกำจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบำบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้ปราศจาก
มลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์หรือทำลาย 



 

 

“ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความว่า กระบวนการกำจัดสิ่งปฏิกูลสำหรับอาคารประเภท
ต่าง ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร 

“ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจากระบบกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลแบบติดกับท่ี ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่าง ๆ มากำจัดรวม 

“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
“ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล หมายความว่า 
(๑) เทศบาล 
(๒) เทศบาลร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๓) เทศบาลร่วมกับราชการส่วนอื่น 
(๔) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล 
(๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ 5ให้นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และให้มีอำนาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ 6 การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลให้เป็นหน้าที่และอำนาจของเทศบาล 
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือทำร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนก็ได้ 

สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ เทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดำเนินการจัดเกบ็ย่อมมีอำนาจนำไปดำเนินการ
ใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้ระหว่างกัน 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลที่ เทศบาลจัดเก็บ  
ให้เทศบาล หรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
เอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้น
ยังมิได้ดำเนินการ ให้เทศบาล หรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บดำเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือจะอนุญาตให้
บุคคลใดดำเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่ที่ เทศบาลมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือเขตพ้ืนที่
การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี  



 

 

 
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจากถ่าย เท ทิ้ง 

หรอืกำจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่เทศบาลกำหนดหรือจัดให้ 
ข้อ 9เทศบาล หรือเทศบาลร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ดำเนินการ

ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ดำเนินการขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแล
ของเทศบาล รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการขน และกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องดำเนินการขน 
และกำจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้  รวมทั้ง
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 10 ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุมสาธารณะ
หรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่สามชั่วโม งขึ้นไป ผู้จัดหรือ
ผู้รับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูลออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี สำหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

เมื่อการดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว ให้ผู้จัด
หรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในการนี้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับ
สภาพพ้ืนที่ดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะให้ออกคำสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขได้ 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ส่วนที่ ๑  

สุขลักษณะของส้วม  
 ข้อ 11 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย  อาคาร  หรือสถานที่ที่มีส้วมต้องจัดให้มี ระบบกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลแบบติดกับท่ีหรือต้องต่อท่อไปยังระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

ในกรณีที่ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเป็นระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เมื่อระบบ กำจัดสิ่ง
ปฏิกูลแบบติดกบัที่เต็มหรือเลิกใช้งาน  ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกำจัดที่ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม  

การนำน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง   
น้ำทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 20 

ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะต้องดำเนินการ ให้ส้วม
สาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถส้วม  โถปัสสาวะ  และที่เปิดและปิดน้ำของโถส้วมและโถปัสสาวะ ให้
สะอาด  รวมทั้งต้องบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน    

(๒) จัดให้มีน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอสำหรับใช้งาน  
(๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดสำหรับทำความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน  



 

 

(๔) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  และอยู่ในสภาพดี  ไม่รั่วซึม  ตั้งอยู่ใน
บริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 

 (๕) จัดให้มีสายฉีดน้ำชำระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  หรือกระดาษชำระชนิดยุ่ย และ
กระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ำซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้  ในกรณีที่กระดาษชำระเป็นชนิด ที่ไม่สามารถทิ้งลง
ในโถส้วมได้หรือระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษชำระได้ให้รวบรวม กระดาษชำระที่ใช้แล้วใส่ที่
รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปิดมิดชิด  อยู่ในสภาพดี  ไม่รั่วซึม  และเก็บขนไปกำจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชำระที่ใช้แล้ว  

(๖) ในส้วม  ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือระบบระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทอากาศท่ีดี    
(๗) ประตูห้องส้วม  ต้องมีที่จับเปิดและปิดที่สะอาด  มีอุปกรณ์ยึดประตูด้านในที่สามารถ ไขจากด้าน

นอกได้  โดยประตูต้องเปิดออกจากด้านใน  เป็นบานพับ  บานเลื่อน  หรือเป็นรูปแบบอ่ืน  เพ่ือให้สามารถเข้า
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีหมดสติได้    

(๘) ดำเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ข้อ 13 เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ต้องดำเนินการให้ส้วมเคลื่อนที่ถูก

สุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ โดยให้นำสุขลักษณะในข้อ 12 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม และ
ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลได้มากกว่าถังเก็บกักน้ำสะอาดโดยท่อระบาย
และถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหรือชำรุด และสามารถป้องกันสัตว์แมลง หรือพาหะนำโรคได้ 
ทั้งนี้ ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องมีท่อระบายอากาศท่ีสูงพ้นหลังคาของยานพาหนะหรือแพ หรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นรบกวน 

(๒) เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกำจัดในระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้
มาตรฐานตามข้อ 19 

(๓) ในกรณีที่ส้วมเคลื่อนที่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำทิ้งและกากตะกอนต้องผ่านการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลแล้ว โดยน้ำทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 20 

(๔) ดำเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ในกรณีที่แพใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ซึ่งไม่มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือไม่สามารถ

สูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลไปกำจัดได้ ให้แพดังกล่าวจัดให้มีส้วมไว้บนพ้ืนดินโดยให้นำข้อ 11 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 14 ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราว ต้องจัดให้ส้วมชั่วคราวตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และต้องดำเนินการให้ส้วมชั่วคราวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการดังต่อไปนี้ 

(๑) พ้ืน ผนัง หลังคา และประตูของห้องส้วม รวมทั้งสุขภัณฑ์มีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง ทนทาน
ต่อการรับน้ำหนัก ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ และดูแลให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศที่ดี 

(๒) จัดให้มีน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอสำหรับใช้งาน 
(๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดสำหรับทำความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
(๔) จัดให้มีสายฉีดน้ำชำระท่ีสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษชำระชนิดยุ่ยและกระจาย

ตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ำซึ่งสามารถท้ิงลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษชำระเป็นชนิดที่ไม่สามารถทิ้งลงในโถส้วมได้
หรือระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษชำระได้ให้รวบรวมกระดาษชำระที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับมูลฝอย



 

 

ที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชำระที่ใช้แล้ว 

(๕) จัดให้มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลตามข้อ ๑๓และ
เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกำจัดในระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ ๑9 

(๖) เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอย่างถูกต้อง และรื้อถอน รวมทั้งปรับพ้ืนที่ให้อยู่
ในสภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

(๗) ดำเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ส่วนที่ ๒ สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล  

ข้อ 15 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล  ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๑7  ที่มีจำนวนเพียงพอ

กับการให้บริการ  
(๒) ดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม  โดยต้องมีมาตรการป้องกันกลิ่นในขณะที่ทำการสูบ

สิ่งปฏิกูล  เพ่ือไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญ  
(๓) ทำความสะอาดท่อสำหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้ำสะอาด จากถัง

เพ่ือล้างภายในท่อหรือสายสูบ  และทำความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกท่ีสัมผัสสิ่งปฏิกูล ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  
(๔) ในกรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล  ให้ทำลายเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วทำความสะอาด ด้วยน้ำ 
(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

สูบและขนสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  และ
ตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว  รวมทั้ งจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นไว้ประจำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล   

 (๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผ้าปิดปากปิดจมูก  และสวม
รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง  รวมทั้งต้องทำความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งทุกครั้ง หลังการ
ปฏิบัติงาน  

(๗) ต้องทำความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง   
น้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบำบัดหรือกำจัดน้ำเสีย  หรือบ่อซึมโดยบ่อซึมต้องอยู่ห่างจาก
แม่นำ้  คู  คลอง  หรือแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร  

(๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอสำหรับจอดเก็บยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล  
(๙) ห้ามนำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน  และห้ามนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ  
(๑๐) ดำเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ข้อ 16 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูล ได้รับการตรวจ

สุขภาพประจำปี  และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขทีก่ฎหมายกำหนด 

ข้อ 17 ยานพาหนะสำหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน  โดยสามารถปิดได้มิดชิด  ไม่รั่วซึม  และ

ป้องกันกลิ่น  สัตว์  แมลง  หรือพาหะนำโรคได้  
(๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม  
(๓) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้  และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในสภาพ ที่ใช้การได้ดี  



 

 

(๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล  เช่น  ถังใส่น้ำ  ไม้กวาด  และ
น้ำยาฆ่าเชื้อ    

(๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า  “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล”  โดยสามารถ มองเห็นได้
ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดำเนินการโดยเทศบาล  ให้แสดงชื่อเทศบาลด้วย
ตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล  โดยอยู่ใน
ตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน    

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลภายใต้การควบคุมดูแลของ
เทศบาล  ให้แสดงชื่อของเทศบาลด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของ
ตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล  พร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย   
โดยอยู่ในตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลให้แสดงรหัส หรือหมายเลข
ทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรือ
เจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่ง
ปฏิกูล  ในตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  โดยตัวอักษรต้องมี ความสูงไม่น้อยกว่าสิบ
เซนติเมตร   

ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง   ให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียน
ใบอนุญาตฉบับแรก  และให้เก็บสำเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอ่ืน ไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพ่ือการ
ตรวจสอบ 

ข้อ 18 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องขนสิ่งปฏิกูลตามเส้นทางและมีเอกสารกำกับการขนสิ่งปฏิกูล  
เพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล   ตามท่ีเทศบาลกำหนด 

เอกสารกำกับการขนสิ่งปฏิกลูตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ส่วนที่ ๓ สุขลักษณะในการกำจัดสิ่งปฏิกูล  

ข้อ 19 ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ  ได้แก่  
(๑) ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี  
(๒) ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม  
ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีประเภท  ขนาด  ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน  และ

วิธีการระบายน้ำทิ้งท่ีได้มาตรฐาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ข้อ 20 ในการระบายน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว  น้ำทิ้งและกากตะกอน ต้อง

มีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  (Escherichia  coli)  ไม่เกินปริมาณท่ีกฎหมายกำหนด 
วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  (Escherichia  coli)  ในน้ำทิ้ง

และกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ข้อ 21 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลได้รับ การตรวจ

สุขภาพประจำปี  และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ข้อ 22 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
ทำหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูล  และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน  
และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว  รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ สำหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูล 



 

 

ข้อ 23 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผ้าปิดปาก   
ปิดจมูก  และสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง  รวมทั้งต้องทำความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพ้ืนยาง หุ้มแข้ง
ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

 
หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 
ข้อ ๒4 ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่ง

ปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๒5 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒4 ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้าย

เทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ 
 (๓) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล กรณีท่ีส่งไปกำจัดที่อ่ืน 
 (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีท่ีกฎหมายกำหนด 
 (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย กรณีท่ีกฎหมายกำหนด 
 (๖) ใบมอบอำนาจ กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ 
 (๗) หลักฐานอื่นที่จำเป็น 

ข้อ ๒6 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒7 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒8 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต 
นำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 



 

 

 ข้อ 29 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ 30 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
 (๑)ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒)ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือ พระราชบัญญั ติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (๓)ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 
 ข้อ 31 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาตและ
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 32 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด 4 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
ข้อ 33 ให้เทศบาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและค่าธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 34 ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

ในวันที่มารับใบอนุญาต 
ข้อ 35ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกำหนดเวลา ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป และได้มายื่น

ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่า
ได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดและการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็น
การดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อย
ละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตหากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องดำเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 

 
หมวด 5 

ค่าบริการขั้นสูง 
 ข้อ 36 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 



 

 

หมวด 6 
บทกำหนดโทษ 

ข้อ 37  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 38 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามเทศบัญญัติซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่

เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  
ให้ผู้นั้นประกอบกิจการต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้น
อายุและผู้นั้นประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาดำเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อน
การดำเนินการ 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 

 
 

 
                                                  (นายวัชรินทร์    รุณจักร) 

                                                  นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
 

 
เห็นชอบ 
         (นายกานต์  กาญจนวงศ์สกุล) 
นายอำเภออากาศอำนวย ปฏิบัติราชการแทน 
           ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขนกำจัดและการออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  

พ.ศ. ๒๕๖๓  
(๑) ค่าขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

คิดในอัตรา       ลูกบาศก์เมตรละ 1๕0 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 
ครึ่งลูกบาศก์เมตร  เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

(๒) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
คิดในอัตรา       ลูกบาศก์เมตรละ 100 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร) 

(๓) ใบอนุญาตดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ก) รับทำการขนสิ่งปฏิกูล      ฉบับละ  3,000 บาท 

          (ข) รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ  15,000 บาท 
 (ค) หาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล    ฉบับละ  1๕,000 บาท 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการข้ันสูงการให้บริการขนและกำจัด 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๑) ค่าขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
คิดในอัตรา       ลูกบาศก์เมตรละ 180 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 
ครึ่งลูกบาศก์เมตรเศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

(๒) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
คิดในอัตรา       ลูกบาศก์เมตรละ 180 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร) 
 
 



 

 

 
 

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ..................................................................................  

เขียนที่................................................................   
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........   
 ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อาย.ุ..............ป ีสญัชาติ...........................  
โดย.................................................................................................................. ...ผู้มีอำนาจลงนามแทน นิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ....................... ............... 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่............. ..ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................  .......
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ........ ............................จังหวัด............................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต   
 ๒. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้   

 บัตรประจำตัวประชาชน   
สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่............................ .................................... 

.....................................................................................................................................................................   
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกำหนด)  
   หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกำหนด)   
   ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ)   
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)   
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)   
   เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ 
    ๑).......................................................................   
    ๒)................................. ......................................  
    ๓).......................................................................  
    ๔).......................................................................   
ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

 
 

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

คำขอเลขที.่......../........ 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

 

 
 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ......... .....   
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
       ๑)..............................................................   
      ๒)..............................................................   
      ๓)........................................... ...................  

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

                   (...............................................) 
     ตำแหน่ง.................................................................   
 
 
 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............    
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
       ๑)..............................................................  
      ๒)..............................................................   
      ๓)..............................................................   
ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่ 
วันนี้เป็นต้นไป      

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



 

 

 
 
 
 
ที่ .........................      

สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
      วันที่.........เดือน.............. พ.ศ. ........ 
เรื่อง  คำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
เรียน  ................................................................................................... 
อ้างถึง ใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........  
  ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................ ................. 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้าพนักงาน
ได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและอ่ืน ๆของ
สถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  ๑. .................................... ........................................................................................... 
  ๒. ............................................................... ................................................................. 
  ๓. .............................................................................................................................. 
  ๔. ..................................................... ........................................................................... 
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดำเนินการพิจารณาการ
อนุญาตต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (ลงชื่อ) 

      (...............................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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



 

 

 
 
 
ที่ .........................      

สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
      วันที่.........เดือน.............. พ.ศ. ........ 
เรื่อง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................................... 
เรียน  ................................................................................................... 
อ้างถึง ใบรับคำขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........  
   ตามท่ีท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................... .......................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำขออนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 
   บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเงิน
............................บาท (.........................................................................) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รบัหนงัสอืนี้ 

   ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
      (ลงชื่อ) 

      (...............................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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



 

 

 
 
 
 

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

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
  (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...................................... ..................สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ.........................จังหวดั............ .............................. 
หมายเลขโทรศัพท์................................. .......... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................ประเภท......................................... . 
ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ..........................จังหวัด..... ................................... 
หมายเลขโทรศัพท.์.......................................... 
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (.............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิ น 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันท่ี............................................ 
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

 ๔.๑) ................................................................... ............................................................................ 
 ๔.๒) ........................................................................................................................ ....................... 

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

      (...............................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
              ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้น 
               อายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 (มีต่อด้านหลัง) 
 



 

 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออก 
ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ทีส่ิ้นอายุ 
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ที่ .........................      

สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
      วันที่.........เดือน.............. พ.ศ. ........ 
เรื่อง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................................... 
เรียน  ................................................................................................... 
อ้างถึง  (1)ใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... ... 
 (๒) หนังสือแจ้งคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่.............. ลว............... 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................... ............ 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคำแนะนำให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. ......................................................................................................... ...................... 
 ๑. ............................................................................................................................... 
 3. ................................................................................................. ............................... 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นคำขอไว้ 
 อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบ 
วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ 
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  จะ
เห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
 
      (ลงชื่อ) 

      (...............................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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



 

 

 
 
 

 
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ..................................................................................  
เขียนที่................................................................  
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........  
  ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อาย.ุ..............ป ีสญัชาติ.................................. 
โดย.....................................................................................................................ผู้มี อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................... ............................................................................................ 
ที่อยู่เลขท่ี...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................... 
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด............................. .................. 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขอใบแทนใบอนญุาต 
 ๒. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 ๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
    บัตรประจำตัวประชาชน 
    สำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 
 ๒.๒ กรณีใบถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ 
    บัตรประจำตัวประชาชน 
    ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ 
ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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



 

 

 
 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
 

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............    
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
       ๑)..............................................................   
      ๒)..............................................................  
      ๓)..............................................................   

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

                   (...............................................) 
     ตำแหน่ง.................................................................   
 
 
 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 
 เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............    
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
       ๑)....................................................... .......  
      ๒)..............................................................   
      ๓)..............................................................   
ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่ 
วันนี้เป็นต้นไป      

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



 

 

 
 
 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
  (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...................................... ..................สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ.........................จังหวดั............ .............................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................ประเภท......................................... . 
ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ..........................จงัหวดั........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทำลาย/ชำรุดในสาระท่ีสำคัญ เล่มที่..........เลขที่............./................ 
ซึ่งออกให้เมื่อวันที่........เดือน.....................พ.ศ. ......... และจะสิ้นอายุในวันที่. .......เดือน................... พ.ศ. ........
 (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ......... ... 
 (๔) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.......เดือน ................ พ.ศ. ........ 
 
 
      (ลงชื่อ) 

      (...............................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
คำเตือน (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ 
              กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ ใบแทน 
     ใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 



 

 

 (มีต่อด้านหลัง) 
(ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก 

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ทีส่ิ้นอายุ 
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิน่ 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 


