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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565 
............................................................ 

 

หลักการ 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลาว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

  

เหตุผล 

  โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของ
โรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการ
จัดการสิ่งปฏิกูล มีขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขนและก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ ในการจัดการสิ่งปฏิกูล  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็น          
ผู้ด าเนินกิจการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล  ของราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์        
ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลบางปลา             
ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยออกเป็นเทศบัญญัติ  ทั้งนี้ เพ่ือปรับปรุง
หลักเกณฑ์การควบคุมสุขลักษณะให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปรับเปลี่ยนอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม และตราเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลขึ้นเป็นอีกฉบับ แยกต่างหากจาก 
เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้บังคับ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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 (ร่าง) 
 เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา  

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565 
.....................................................             

  โดยที่เห็นเป็นการสมควร ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา ว่าด้วยการจัดการ            
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖2 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบ มาตรา ๓๔/๓ (1) (2) และมาตรา ๓๔/๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เทศบาลต าบลบางปลา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบางปลา และผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ.2565”  

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้          
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลา แล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย    
พ.ศ. 2558 ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 นี้แทน 

 ข้อ 4 ในบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 
 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอ่ืนใดที่ปนเปื้อนอุจจาระ 
หรือปัสสาวะ 

 “การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ การขน 
และการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 “ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และ ให้หมายความ
รวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 

 “ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆ            
ทั้งกรณีที่มีการจัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ 
ภายในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 

 “ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดต้ังในยานพาหนะหรือแพ 

 “ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึง ส้วม
ประกอบส าเร็จรูป 
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 “การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบก าจัด             
สิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี แล้วน าไปยังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

 “ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพ่ือใช้เป็น
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 “การก าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบ าบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูล         
ให้ปราศจากมลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 

 “ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความว่า กระบวนการก าจัดสิ่งปฏิกูลส าหรับ 
อาคารประเภทต่าง ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร 

 “ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจากระบบ 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่าง ๆ มาก าจัดรวม 

 “กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

 “ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล หมายความว่า  
 (๑) ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง  
 (๒) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง 
 (๓) ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจด าเนินการร่วมกับราชการส่วนอื่นตามมาตรา ๑๙ 
วรรคสอง 
 (๔) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม  
 (๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต  

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลบางปลา 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา เป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

______________________ 
 
 ข้อ 7 การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่ 
และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับ ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก็ได้  
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 สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมี 
อ านาจน าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน 
 การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูล ที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
มาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ด าเนินการให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้น
ตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ 8 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือ           
จะอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขน
สิ่งปฏิกูลแทน หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือ โดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

 ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเททิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจาก ถ่าย 
เท ทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้ 

 ข้อ 10 ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนทีด่ าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก            
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ ประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ กระทรวงออกตามความ            
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ข้อ 11 ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม 
สาธารณะหรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไป             
ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคลื่อนที่ หรือส้วมชั่วคราว              
ที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูลออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 
 เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว
ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในการนี้        
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อย ในการรื้อถอน
และปรับสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะให้ออกค าสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขได้ 
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 ข้อ ๑2 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่ อนที่หรือส้วมชั่วคราว           
ที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง แล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

_________________________ 
 

ส่วนที่ ๑ 
สุขลักษณะของส้วม 

 
 ข้อ  13 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มีส้วมต้องจัดให้มีระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ีหรือต้องต่อท่อไปยังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 21 วรรคหนึ่ง (2) 
 ในกรณีท่ีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเป็นระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ เมื่อสิ่งปฏิกูล
แบบติดกับท่ีเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดที่ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 21 วรรคหนึ่ง (2) 
 การน าน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการก าจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตาม      
วรรคหนึ่งน้ าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 22 วรรคหนึ่ง  

 ข้อ 14 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะต้องด าเนินการ
ให้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ดูแลพ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และที่เปิดและปิดน้ าของโถส้วมและโถปัสสาวะ
ให้สะอาด รวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 
 (2) จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
 (๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
 (๔) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึ ม
ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
 (๕) จัดให้มีสายฉีดน้ าช าระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิดยุ่ย
และกระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษช าระเป็นชนิดที่ไม่สามารถ  
ทิ้งลงในโถส้วมได้หรือระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระได้ให้รวบรวมกระดาษช าระที่ใช้แล้ว
ใส่ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝ่าปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึมและเก็บขนไปก าจัด         
อย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษช าระที่ใช้แล้ว 
 (๖) ในส้วม ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือระบบระบายอากาศเพ่ือการถ่ายเทอากาศที่ดี 
 (๗) ประตูห้องส้วม ต้องมีท่ีจับเปิดและปิดที่สะอาด มีอุปกรณ์ยึดประตูด้านในที่สามารถไขจาก
ด้านนอกได้ โดยประตูต้องเปิดออกจากด้านใน เป็นบานพับ บานเลื่อน หรือเป็นรูปแบบอ่ืนเพ่ือให้สามารถ         
เข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีหมดสติได้ 
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 (๘) ด าเนินการอ่ืนใด ตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดใน          
ราชกิจจานุเบกษา 
 ให้น าข้อ 13 มาใช้บังคับกับส้วมสาธารณะด้วยโดยอนุโลม 
 ประเภทของอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะซึ่งต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ 15 เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ต้องด าเนินการให้ส้วม
เคลื่อนที่ถูกสุขลักษณะลอดเวลาที่เปิดให้บริการ โดยให้น าสุขลักษณะในข้อ 14 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับด้วย         
โดยอนุโลม และให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลได้มากกว่าถังเก็บกักน้ าสะอาด       
โดยท่อระบายและถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหรือช ารุด และสามารถป้องกันสัตว์ แมลง หรือ
พาหะน าโรคได้ ทั้งนี้ ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องมีท่อระบายอากาศที่สูงพ้นหลังคาของยานพาหนะ หรือแพ หรือ    
อยู่ในต าแหน่งที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 
 (2) เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัด            
สิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐานตามข้อ 21 
 (๓) ในกรณีที่ส้วมเคลื่อนที่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล การระบายน้ าทิ้งและกากตะกอนต้องผ่าน
การก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว โดยน้ าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 22 วรรคหนึ่ง 
 (4) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดใน         
ราชกิจจานุเบกษา 
 ในกรณีที่แพใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจ าหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ซึ่งไม่มีลังเก็บถักสิ่งปฏิกูลหรือ    
ไม่สามารถสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลไปก าจัดได้ ให้แพดังกล่าวจัดให้มีส้วมไว้บนพ้ืนดินโดยให้น า          
ข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 16 ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราว ต้องจัดให้ส้วมชั่วคราวตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัย       
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และต้องด าเนินการให้ส้วมชั่วคราวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการดังต่อไปนี้ 
 (๑) พ้ืน ผนัง หลังคา และประตูของห้องส้วม รวมทั้งสุขภัณฑ์มีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง 
ทนทานต่อการรับน้ าหนัก ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ และดูแลให้สะอาดพร้อม ใช้งาน      
อยู่เสมอ รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศที่ดี 
 (2) จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
 (๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
 (4) จัดให้มีสายฉีดน้ าช าระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิดและ
กระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษช าระเป็นชนิดที่ไม่สามารถทิ้งลง
ในโถส้วมได้หรือระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระได้ให้รวบรวมกระดาษช าระที่ใช้แล้ว        
ใส่ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไปก าจัด        
อย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษช าระที่ใช้แล้ว 
 (๕) จัดให้มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลตาม          
ข้อ 15 วรรคหนึ่ง (๑) และเมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตาม
ข้อ 21 วรรคหนึ่ง (๒) 
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 (๖) เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอย่างถูกต้อง และรื้อถอน รวมทั้ง        
ปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
 (๗) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด ใน           
ราชกิจจานุเบกษา 
 

ส่วนที่ ๒ 
สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล 

 
 ข้อ 17 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 19 ที่มีจ านวน
เพียงพอกับการให้บริการ 
 (๒) ด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกลิ่นในขณะที่
ท าการสูบสิ่งปฏิกูล เพ่ือไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ 
 (๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้ า
สะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วย
น้ ายาฆ่าเชื้อ 
 (4) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล ให้ท าลายเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อแล้วท าความ
สะอาดด้วยน้ า 
 (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 
 (๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูก
และสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็งทุกครั้งหลัง
การปฏิบัติงาน 
 (๗) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ
หนึ่งครั้งน้ าเสียที่เกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึมต้อง
อยู่ห่างจากแม่น้ า ดู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 
 (๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขน          
สิ่งปฏิกูล 
 (๙) ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน และห้ามน าสิ่งปฏิกูล  ไปทิ้ง                
ในที่สาธารณะ 
 (๑๐) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด           
ในราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ ๑8 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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 ข้อ ๑9 ยานพาหนะส าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม
และป้องกันกลิ่น สัตว์ แมลง หรือพาหะน าโรคได้ 
 (๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
  (๓) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในสภาพ  
ที่ใช้การได้ด ี
 (4) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า ไม้กวาด
และน้ ายาฆ่าเชื้อ 
 (5) บนตัวถังท่ีใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า "ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล" โดยสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 
 ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการ         
ส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ซัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุ         
สิ่งปฏิกูล โดยอยู่ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ต้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ซัดเจน 
 ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้แสดง
รหัส หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคล 
ที่ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของ
ตัวถังท่ีใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อย
กว่าสิบเซนติเมตร ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดงเฉพาะหมายเลข
ทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก และให้เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอ่ืนไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล          
เพ่ือการตรวจสอบ 

 ข้อ 20 ในการขนสิ่งปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับ          
การขนสิ่งปฏิกูล เพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 
 เอกสารก ากับการขนสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

ส่วนที่ ๓ 
สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 
 ข้อ 21 ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่ 
 (๑) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี 
 (๒) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
 ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน
และวิธีการระบายน้ าทิ้งที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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 ข้อ 22 ในการระบายน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว น้ าทั้งและกาก
ตะกอนต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coll) ไม่เกินปริมาณรัฐมนตรี             
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคเรียอีโคไล (Escheric coll) น้ าทิ้ง
และกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ 23 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่งปฏิกูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ 24 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 ข้อ 25 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก
ปิดจมูก และสวมรองเท้าพ้ืนยางทุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง
ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
 

หมวด 3 
ใบอนุญาต 

_______________________ 
 

 ข้อ 26 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือ        
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ ๒7 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒6 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ             
ทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน  
 (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
 (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อ่ืน) 
 (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
 (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ)  
 (๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 

 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
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 ข้อ ๒8 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน            
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ 
ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา            
ทีก่ าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด  
ในเทศบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง         
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า   
ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 ข้อ ๒9 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว 

 ข้อ 30 ภายใต้บังคับพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

 ข้อ 31 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ 32 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตาม
แบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก การแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
 ข้อ 33 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล และ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 

 





 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต                                                    
แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลพ.ศ. 2565 

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

อัตราค่าธรรมเนียมการบริการเก็บขนและก าจัด 
 

ล าดับ ประเภท ค่าธรรมเนียม บาท/ปี 
1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ 

      (ก) คิดในอัตรา 500 บาท/ลบ.ม. 
      (ข) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดครึ่งลูกบาศกเ์มตร ในอัตรา     250 บาท 
          (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร)  

2 อัตราค่าก าจัดหรือบ าบัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ 
      (ก) คิดในอัตรา 600 บาท/ลบ.ม. 
      (ข) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดครึ่งลูกบาศกเ์มตร ในอัตรา 300 บาท/ลบ.ม. 
          (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร)  

 
 
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล ตามมาตรา 19 โดยเป็นธุรกิจ
หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 

ล าดับ ประเภท ค่าธรรมเนียม บาท/ปี 
1 รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล      5,000 
2 รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล      7,500 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ที่ ...............................      ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบำงปลำ 
        …………………………………………….. 
 

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

เรื่อง ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร 

เรียน  ………………………………………………………………. 

อ้ำงถึง  (๑) ใบรับค ำขออนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน..... ..............พ.ศ. ...... 
 (๒) หนังสือแจ้งค ำแนะน ำให้แก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำร ที่..........ลว...................... 

  ตำมที่ท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร และเจ้ำพนักงำนได้มี
หนังสือแจ้งค ำแนะน ำให้ท่ำนแก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมท่ีก ำหนด
ไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ภำยในเวลำที่ก ำหนด ตำมท่ีอ้ำงถึงนั้น 

 จำกกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำท่ำนไม่สำมำรถแก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำร 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. ..............................................................................................................................................  
 ๒. ............................................................................................................................. ................. 
 ๓. ................................................................................................................................. ............. 

 ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 54 และ 56 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจึงมีค ำสั่งไม่ออก ใบอนุญำตให้ท่ำนประกอบกิจกำรตำมที่ได้ยื่น
ค ำขอไว้ 

 อนึ่ง หำกท่ำนไม่พอใจค ำสั่งนี้ ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ภำยในสิบห้ำวัน 
นับแต่วันทรำบค ำสั่งนี้ 
 
       ขอแสดงควำมนับถือ 
 
            (ลงชื่อ)................................................ 
            (............................................) 
                          เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 
 
................................................... 
................................................... 



 

 
 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

 

เขียนที่...................................................... 

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

 ข้าพเจ้า...................................................................อายุ.........ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขท่ี.............
หมู่ที่.......ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต
..........................จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจประเภท 
 [   ] เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่ ……………….……………………………………………………………….……. 
 [   ] เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่ ……………………………………………..………………….. 
 [   ] เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งก าจัดที่ …..…………………………………………………………………………………… 
 [   ] เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่ ………………………………………………………………..…. 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุพร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบ…ุ……………………………………………………………………………………..….) ที่รับรองถูกต้อง 
  ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน 
นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 

1)..............................................................................................................................................  
2)........................................................................................................................... ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ค าขอเลขที่.........../............. 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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(ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ) ……………………….………………… ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             (…….…………..………….……………….) 
 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ ……………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 (    ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ ..…………………………………………………..……………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     (ลงชื่อ) ………………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
            (…………………..……………..………….) 
     ต าแหน่ง……….…………………………………. 
           วันที่ ………/……………/………..…… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป 

 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 
  (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
    (ลงชื่อ) ………………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
           (………………………………….…………) 
    ต าแหน่ง …………………………….………... 
                                                วันที่ ………/………..……/…….……… 

 



 

 
 

 
 

ใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

เล่มที…่……. เลขที่….…… ปี……….... 

  อนุญาตให้…………………………..………………………………....อายุ…..….ป ี สัญชาติ……………...……. 
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี………..….หมูที…่……..…ตรอก/ซอย………….….……………..ถนน…....………….………………... 
ต าบล/แขวง………………………………………อ าเภอ/เขต…………………………….…..จังหวัด…………..…………………….... 
โทรศัพท…์…………………………………..……..โทรสาร....................................................... 
  ข้อ 1. ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   โดยใช้ชื่อสถาน
ประกอบการว่า….................................................................................. ตั้งอยู่ ณ เลขที…่…….….....หมูที.่............ 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง..................................................... 
เขต/อ าเภอ..................................จังหวัด...................................โทรศัพท…์…………………………………….……………… 
โทรสาร………………………………มีพ้ืนที่ประกอบการ............................ตารางเมตร จ านวนคนงาน……………..….คน 
ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต......……………….….…บาท (…………………………………………………………………..) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่….………..…..เลขที…่………..……ลงวันที.่…..…..เดือน……………..……….….พ.ศ. …………..……. 
  ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลบางปลาเกี่ยวด้วยการนั้น 
  ข้อ ๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑ .............................................................................................................................  
   ๓.๒ .............................................................................................................................  

   ๓.๓ .............................................................................................................................  

 

ใบอนุญาตฉบับนี้  ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ...............เดือน.........................................พ.ศ..................... 

                 ออกให้  ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ...........................  
 

 

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

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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(ด้านหลัง) 
 

รายการต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 

 
 

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

เขียนที่.................................................. 

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

  ข้าพเจ้า ………………………………………………..…………… อายุ……..… ปี สัญชาติ …………….……….  

อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่…….…ตรอก/ซอย………………… ถนน ……………………….....ต าบล …………….……………
อ าเภอ ………………………….…..……จังหวัด…………..…….……………….. หมายเลขโทรศัพท…์…………..………………… 

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท …………………….………………..………….……… 
ตามใบอนุญาตเล่มที่ …….……… เลขที ่………../……. ออกให้เมื่อวันที่ ..……..เดือน ..…………….…..……พ.ศ…...….… 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ 

  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัว……………………………… (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
   3.1 …………………………………………………………………………………………… 
   3.2 …………………..………………………………………………………………………. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ) ……………………………………….…… ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
           (…………………….…………..……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 

 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 

(   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต 
เพราะ ………………………………….……………………..………………. 
………………………………………………………………..….………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
(ลงช่ือ) ………………………….……………เจ้าพนักงานสาธารณสุข        
      (………………………….…………………)  
ต าแหน่ง …………………………………………… 
      วันท่ี ….…./…………….…./…………... 
 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

  (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 

 

  (ลงช่ือ) …………….…………………………………… 

           (…………………………………….………….) 
ต าแหน่ง………………………………………………………. 
         วันท่ี …………/…………….……/……..…… 

 

 
ค าขอเลขที่.........../............. 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 
 



 
 

 
 

แบบค ำขอใบแทนใบอนุญำต  
ประกอบกิจการ........................................................................... 

 
เขียนที.่.................................................... 
วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ......  
 ๑. ข้าพเจ้า...............................................................อายุ......................ปี สัญชาติ ...............             
โดย...................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ                 
ตาม.......................................................................................................................... ...........................................              
ที่อยู่เลขที่............................ หมู่ที่........ตรอก/ซอย...................ถนน.............แขวง/ต าบล.................................            
เขต/อ าเภอ............................จงัหวดั.............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................ผู้ขอใบแทน
ใบอนุญาต 
 ๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้  
  ๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
     บัตรประจ าตัวประชาชน 
     ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  
  ๒.๒ กรณีใบถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ 
     บัตรประจ าตัวประชาชน 
     ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่  
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
  
    (ลงชื่อ) ................................................ ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
    (………………………………………..) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค าขอเลขที่.........../............. 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
ใบรับค ำขอใบแทนใบอนุญำต 

 
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน...................... พ.ศ....... ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
     ไม่ครบ คือ 
   1).................................................................................  
   2).................................................................................  
  
 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................... 
               (…………………………………………………..) 
      ต าแหน่ง......................................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญำต 
ใบรับค ำขอใบแทนใบอนุญำต 

 
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน...................... พ.ศ....... ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
     ไม่ครบ คือ 
    1)................................................................................. 
    2).................................................................................  
  
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........................วัน
นับตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป 
  
 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................... 
               (…………………………………………………..) 
      ต าแหน่ง......................................................... 



 

 
ใบแทนใบอนุญาต 

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

เล่มที.่.............เลขที่.../............ 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้..................................................................................... 
สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่............ต าบล........................อ าเภอ....................................
จังหวัด............................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................... ประเภท...........................................
มีพ้ืนที.่.....................................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขท่ี................หมู่ที่...................ต าบล...................................
อ าเภอ...................................จงัหวดั........................................... หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
 แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกท าลาย/ช ารุดในสาระท่ีส าคัญ 
เล่มที่.............เลขที่......................ซึ่งออกให้เมื่อวันที่.........เดือน..... .............พ.ศ. ............ และจะสิ้นอายุ        
ในวันที่........... เดือน........................... พ.ศ. .................. 
 (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข          
ที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่........... เดือน................................. พ.ศ. ................ 
 (๔) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ถือเสมือนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ออกให้ เมื่อวันที่.......เดือน................. 
พ.ศ. ........ 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 
       ต าแหน่ง............................. 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ค ำเตือน   (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญำตต้องแสดงใบแทนใบอนุญำต นี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่

ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ประกอบกิจกำร หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๕๐๐ บำท 
 
   (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญำตต้องเสียค่ำธรรมเนียมต่อรำชกำรส่วนท้องถิ่นทุกปีตำม ก ำหนดเวลำ 

หำกฝ่ำฝืนจะต้องเสียค่ำปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงช ำระ 
 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
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(ด้านหลัง) 
 

รำยกำรเสียค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ช าระค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 


