
 
        ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว 

       เรื่อง การดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

  โดยที่กฎหมายตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ตามมาตรา ๑๘ 
กําหนดให%การกําจัดสิ ่งปฏิกูล เป-น อํานาจหน%าที่ของราชการส/วนท%องถิ่นนั ้น  ทั้งนี ้ในกรณีที ่มีเห ตุ    
อันควรสามารถอนุญาตให%บุคคลใดดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลได% โดยปฏิบัติ
ต า ม ห ล ัก เก ณ ฑ 8 แ ล ะ เ งื ่อ น ไข ต าม ที ่อ งค 8ก า รบ ร ิห า ร ส /ว น ตําบ ล ก ก ป ล าซ ิว กํา ห น ด ไว % ต า ม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และตามข%อบัญญัติองค8การบริหารส/วนตําบลกกปลาซิว 
เรื ่องการจัดการสิ ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค8การบริหารส/วนตําบลกกปลาซิว เพื่อควบคุมการ
ประกอบกิจการดังกล/าว  ไม/ให %ก /อ เหตุเด ือดร%อนรําคาญ  และเพื ่อป<อ งกันการแพร/ระบาดของ
โรคติดต/อท่ีมาจากสิ่งปฏิกูลนั้น ๆ 

  ดังนั้น องค8การบริหารส/วนตําบลกกปลาซิว จึงขอประกาศให%ผู%ประกอบกิจการที่มีรถ
บริการดูดสิ่งปฏิกูล ที่มีความประสงค8จะประกอบกิจการโดยทําเป-นธุรกิจหรือได%รับประโยชน8ตอบ
แทนด%วยการคิดค/าบริการ มายื่นความประสงค8 

- กําหนดยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาต ตั้งแต/วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ งานสาธารณสุข สํานักปลัด องค8การบริหาร
ส/วนตําบลกกปลาซิว ในวันและเวลาราชการ 

- กําหนดพิจารณาอนุญาตให%เอกชนเข%าดําเนินการ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๕ ต้ังแต/เวลา ๑๐.๐๐ น.เป-นต%นไป 

ผู%สนใจติดต/อขอรับเอกสารและรายละเอียด ได%ที่งานสาธารณสุข สํานักปลัด 
องค8การบริหารส/วนตําบลกกปลาซิว หรือสอบถามทางโทรศัพท8หมายเลข ๐ ๔๒๐๙ ๙๙๓๗ ในวัน
และเวลาราชการ 

  จึงประกาศให%ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๑๕  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                         
                                                
                                                    (นายรวมมาลัย  ชีด%าม) 
             นายกองค8การบริหารส/วนตําบลกกปลาซิว 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต 
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

ตามประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

  ด%วยองค8การบริหารส/วนตําบลกกปลาซิว มีความประสงค8จะให%เอกชนเข%าดําเนิน
กิจการรับ ทํา  ขน  สิ ่งปฏิกูล  ในเขตองค8การบริหารส/วนตําบลกกปลาซิว  โดยมีข%อแนะนํา และ
ข%อกําหนดดังนี้ 
  ๑.เอกสารแนบท%ายการยื่นขอรับใบอนุญาต ดําเนินกิจการ 
   ๑.๑ คําขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการ รับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
   ๑.๒ หลักฐานของผู%ขอรับใบอนุญาต 
    - สําเนาบัตรประชาชน/ข%าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    - สําเนาทะเบียนบ%าน 
    - สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข%อง 
  ๒.คุณสมบัติของผู%ขอรับใบอนุญาต 
   ๒.๑ ผู%ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการ รับทําการ เก็บขนสิ่งปฏิกูล 
    ๒.๑.๑ ต%องมีพาหนะเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลซ่ึงมีคุณลักษณะดังนี้ 
     - ได%รับใบอนุญาตจากกรมทางขนส/งทางบก 

- ส/วนของรถที่ใช%ขนถ/ายสิ่งปฏิกูลต%องปกปKดมิดชิด สามารถ
ป<องกลิ่น และสัตว8แมลงพาหนะนําโรคได% มีฝาปKด-เปKดอยู/ด%านบน 

- ท/อหรือสายที่ใช%ดูดสิ่งปฏิกูลต%องอยู/ในสภาพท่ีดีไม/รั่วซึม 
- มีอุปกรณ8ทําความสะอาดประจํารถ เช/น ถังตักน้ํา ไม%กวาด 

น้ํายาฆ/าเชื้อโรค (เช/น ไลโซน ๕ %) 
- ต%องจัดให%มีการแสดงข%อความที่ตัวพาหนะขนถ/ายสิ่งปฏิกูล 

ให%รู %ว /า เป-นพาหนะขนถ/ายสิ ่งปฏิกูล เช/น  “รถดูดสิ ่งปฏิกูล” เป-นต%น และต%องแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน/วยงานที่เป-นผู%ออกใบอนุญาตฯ ด%วยตัวอักษรไทย ที่มีขนาดที่เห็น
ได%ชัดเจน 

๒ .๒ .๒  ต %อ งจ ัด ให %ม ีเสื ้อคล ุม  ถ ุงม ือย าง  ผ %าป Kด จม ูก  และ
รองเท%าหนังยางหุ%มสูงถึงแข็ง สําหรับปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

......./๒.๒.๓ กรณีท่ีไม/มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 



 
 
๒.๒.๓ กรณีที่ไม/มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต%องแสดง

หลักฐานว/าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหล/งกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแห/งใด 
 
 หมายเหตุ  ผู %ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการ เก็บขนสิ ่งปฏิกูลต%องยินยอมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ8 วิธีการ และเงื่อนไขที่องค8การบริหารส/วนตําบลกกปลาซิวกําหนด ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และข%อบัญญัติองค8การบริหารส/วนตําบลกกปลาซิว เรื่องการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ 
   ให %ยื ่นหล ักฐ าน รายละ เอียด  ด %วยตัว เอ ง  ที ่ง านสาธารณ สุข  สําน ักปลัด 
องค8การบริหารส/วนตําบลกกปลาซิว ระหว/างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ใน
วันและเวลาราชการ 
     
   

 
 

      


