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หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล 
 

เหตุผล 
  โดยท่ีการจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน    
การจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและ         ไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการส่ิงปฏิกูล   มี
ขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนต้ังแต่การเก็บ ขน และก าจัด สมควรก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
เกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนี ยม
การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคล
ใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท า การเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทศบัญญัติเทศบาลห้วยกระบอก 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2562 
************************************* 

  
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล อาศัยอ านาจตามความ

ในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ มาตรา ๓๔/๒ 
และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม เทศบาลต าบลห้วยกระบอกโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกและผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยกระบอกการจัดการส่ิงปฏิกูล         
พ.ศ. 2562”  
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย    
พ.ศ. 2543” 
  
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้  
  “ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือส่ิงอื่นใดท่ีปนเปื้อนอุจจาระหรือ
ปัสสาวะ  
  “การจัดการส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการต้ังแต่ระบบการรองรับการขนและ
การก าจัดส่ิงปฏิกูล  
  “ส้วม” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจัดไว้ส าหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึง
ระบบรองรับส่ิงปฏิกูล  
  “ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการท่ัวไปในสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังกรณีท่ีมี
การจัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการภายในหน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานของเอกชน  
  “ส้วมเคล่ือนท่ี” หมายความว่า ส้วมที่ติดต้ังในยานพาหนะหรือแพ  
  “ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวรและให้หมายความรวมถึงส้วมประกอบ
ส าเร็จรูป 
  “การขนส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า การสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลหรือระบบก าจัดส่ิงปฏิกูล
แบบติดกับท่ี แล้วน าไปยังระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม  
  “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อท่ีมีลักษณะมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้เป็นท่ี
รองรับส่ิงปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการก าจัดส่ิงปฏิกูล  
  “การก าจัดส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า การบ าบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูลให้ปราศจาก
มลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย  
  “ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ี” หมายความว่า กระบวนการก าจัดส่ิงปฏิกูลส าหรับอาคาร
ประเภทต่าง ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร  



   “ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีรวบรวมจากระบบก าจัด 
ส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ี ส้วมเคล่ือนท่ี หรือจากสถานท่ีต่าง ๆ มาก าจัดรวม  
  “กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนท่ีเป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดส่ิงปฏิกูล  
  “ผู้มีหน้าท่ีจัดการส่ิงปฏิกูล หมายความว่า  
  (๑) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง  
  (๒)ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง  
  (๓) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจด าเนินการร่วมกับราชการส่วนอื่นตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง  
  (๔) ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม  
  (๕) ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาต  
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

************************************* 
  ข้อ 6 การเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลในเขตพื้นท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าท่ีและ
อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น    ก็
ได้ส่ิงปฏิกูลท่ีจัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  รวมท้ังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมี อ านาจน าไปด าเนินการใช้หรือ   
หาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงท่ีท าไว้ระหว่างกัน  
  การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีท่ีมีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับส่ิงปฏิกูลท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมท้ังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยัง
มิได้ด าเนินการให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมท้ังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับส่ิงปฏิกูลนั้นตามท่ีเห็นสมควร  
  ข้อ 7 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน หรือจะอนุญาต
ให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ คิดค่าบริการให้     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทนหรือ
เขตพื้นท่ีการอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการแล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
 



  ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล นอกจากถ่าย     
เท ท้ิง หรือก าจัด ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้  
  ข้อ 9 ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขนและก าจัดส่ิงปฏิกูล
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนิน
กิจการรับท าการขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตาม 
เทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
  ข้อ 10 ในกรณีท่ีมีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม สาธารณะ
หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการต้ังแต่สามช่ัวโมงขึ้นไป ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบ
การด าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมช่ัวคราวท่ีถูกสุขลักษณะตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการส่ิงปฏิกูลออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕      และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 
  เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีมีการติดต้ังส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมช่ัวคราว ให้ผู้จัด
หรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ  ในการนี้ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าท่ีและอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อย ในการรื้อถอนและปรับสภาพพื้นท่ี
ดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะให้ออกค าส่ังให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขได้  
  ข้อ ๑1 ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเกิด
เหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมช่ัวคราว  ท่ีถูกสุขลักษณะตาม
กฎกระทรวงแล้วแต่กรณีส าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา  
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล 

************************************* 
 

ส่วนที่ ๑ 
สุขลักษณะของส้วม 

 
  ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานท่ีท่ีมีส้วมต้องจัดให้มีระบบก าจัด
ส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ีหรือต้องต่อท่อไปยังระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวมตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง (๒)  
  ในกรณีท่ีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง เป็นระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ีเมื่อระบบ                                          
ก าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ีเต็มหรือเลิกใช้งาน  ต้องขนส่ิงปฏิกูลไปก าจัดท่ีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวมตามข้อ 20    
วรรคหนึ่ง (๒) 
  การน าน้ าท้ิงและกากตะกอนท่ีผ่านการก าจัดส่ิงปฏิกูลออกจากระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง 
น้ าท้ิงและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 21 วรรคหนึ่ง 
 
 



  ข้อ 13 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีท่ีให้บริการส้วมสาธารณะต้องด าเนินการ 
ให้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และท่ีเปิดและปิดน้ าของโถส้วมและโถปัสสาวะ 
ให้สะอาด รวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 
  (๒) จัดให้มีน้ าใช้ท่ีสะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
  (๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
  (๔) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม 
ต้ังอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
  (๕) จัดให้มีสายฉีดน้ าช าระท่ีสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิดยุ่ย 
และกระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถท้ิงลงในโถส้วมได้ ในกรณีท่ีกระดาษช าระเป็นชนิดท่ีไม่สามารถท้ิงลงใน
โถส้วมได้หรือระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระได้  ให้รวบรวมกระดาษช าระท่ีใช้แล้วใส่ท่ีรองรับ 
มูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึมและเก็บขนไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ       เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคจากกระดาษช าระท่ีใช้แล้ว 
  (๖) ในส้วม ต้องมีการถ่ายเทอากาศท่ีดีหรือระบบระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทอากาศท่ีดี 
  (๗) ประตูห้องส้วม ต้องมีท่ีจับเปิดและปิดท่ีสะอาด มีอุปกรณ์ยึดประตูด้านในท่ีสามารถไขจาก   ด้าน
นอกได้ โดยประตูต้องเปิดออกจากด้านใน เป็นบานพับ บานเล่ือน หรือเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการในกรณีหมดสติได้ 
  (๘) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 
  ให้น าข้อ 12 มาใช้บังคับกับส้วมสาธารณะด้วยโดยอนุโลม 
  ประเภทของอาคารหรือสถานท่ีท่ีให้บริการส้วมสาธารณะซึ่งต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งและ 
วรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 14 เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพท่ีมีส้วมเคล่ือนท่ี ต้องด าเนินการให้ส้วม
เคล่ือนท่ีถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ โดยให้น าสุขลักษณะในข้อ ๗ วรรคหนึ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
และให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถรองรับส่ิงปฏิกูลได้มากกว่าถังเก็บกักน้ าสะอาดโดยท่อ
ระบายและถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหรือช ารุด และสามารถป้องกันสัตว์แมลง หรือพาหะน าโรคได้ 
ท้ังนี้ ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลต้องมีท่อระบายอากาศท่ีสูงพ้นหลังคาของยานพาหนะหรือแพ หรืออยู่ในต าแหน่งท่ีไม่ส่งกล่ิน
เหม็นรบกวน 
  (๒) เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนส่ิงปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีได้
มาตรฐานตามข้อ 20 
  (๓) ในกรณีท่ีส้วมเคล่ือนท่ีมีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูล การระบายน้ าท้ิงและกากตะกอนต้องผ่านการ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลแล้ว โดยน้ าท้ิงและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง 
  (๔) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษาในกรณีท่ีแพใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยประจ าหรือแพท่ีมีส้วมเคล่ือนท่ี ซึ่งไม่มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลหรือไม่สามารถ       
สูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลไปก าจัดได้ ให้แพดังกล่าวจัดให้มีส้วมไว้บนพื้นดิน โดยให้น าข้อ 12 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
  ข้อ 15 ผู้ท่ีจัดให้มีส้วมชั่วคราว ต้องจัดให้ส้วมชั่วคราวตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีความปลอดภัยต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และต้องด าเนินการให้ส้วมชั่วคราวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ 
ดังต่อไปนี้ 



  (๑) พื้น ผนัง หลังคา และประตูของห้องส้วม รวมท้ังสุขภัณฑ์มีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง 
ทนทานต่อการรับน้ าหนัก ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ และดูแลให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศท่ีดี 
  (๒) จัดให้มีน้ าใช้ท่ีสะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
  (๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
  (๔) จัดให้มีสายฉีดน้ าช าระท่ีสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิดยุ่ยและ
กระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถท้ิงลงในโถส้วมได้ ในกรณีท่ีกระดาษช าระเป็นชนิดท่ีไม่สามารถท้ิงลงในโถ
ส้วมได้หรือระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระได้ให้รวบรวมกระดาษช าระท่ีใช้แล้วใส่ท่ีรองรับมูล
ฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเช้ือโรคจากกระดาษช าระท่ีใช้แล้ว 
  (๕) จัดให้มีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลตามข้อ 14 
วรรคหนึ่ง (๑) และเมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มต้องขนส่ิงปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวมตามข้อ 20 วรรค
หนึ่ง (๒) 
  (๖) เมื่อเสร็จส้ินการใช้งาน ต้องก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีตกค้างอย่างถูกต้อง และรื้อถอน รวมทั้งปรับพื้นท่ี 
ให้อยู่ในสภาพท่ีไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
  (๗) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

ส่วนที่ 2 
สุขลักษณะในการขนส่ิงปฏิกูล 

 
  ข้อ ๑6 ผู้มีหน้าท่ีจัดการส่ิงปฏิกูล ต้องขนส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้มียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑8 ท่ีมีจ านวน
เพียงพอกับการให้บริการ 
  (๒) ด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกล่ินในขณะท่ีท าการ 
 
สูบส่ิงปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ท่ีพักอาศัยในอาคารหรือสถานท่ีใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ 
  (๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้ าสะอาด 
จากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ 
  (๔) ในกรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล ให้ท าลายเช้ือโรคด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือแล้วท าความสะอาด 
ด้วยน้ า 
  (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรัผู้ปฏิบัติงาน
สูบและขนส่ิงปฏิกูล รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และตรวจ
ตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นไว้ประจ า
ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล 
  (๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูกและสวม
รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
  (๗) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง 
น้ าเสียท่ีเกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึมต้องอยู่ห่างจากแม่น้ า 
คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 



  (๘) ต้องจัดให้มีสถานท่ีเฉพาะท่ีมีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล 
  (๙) ห้ามน ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอื่น และห้ามน าส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในท่ีสาธารณะ 
  (๑๐) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๑7 ผู้มีหน้าท่ีจัดการส่ิงปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีสูบและขนส่ิงปฏิกูลได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีอธบดิ  ีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๑8 ยานพาหนะส าหรับขนส่ิงปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึมและ
ป้องกันกล่ิน สัตว์ แมลง หรือพาหะน าโรคได้ 
  (๒) ท่อหรือสายท่ีใช้สูบส่ิงปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
  (๓) มีอุปกรณ์สูบส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดส่ิงปฏิกูลท่ีอยู่ในสภาพ 
ท่ีใช้การได้ดี 
  (๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า ไม้กวาด 
และน้ ายาฆ่าเช้ือ 
  (๕) บนตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนส่ิงปฏิกูล” โดยสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 
  ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงช่ือของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีด้านข้างท้ังสองด้านของตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูล โดยอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงช่ือของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนไว้ท่ีด้านข้างท้ังสองด้านของตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้ท่ีได้รับมอบหมาย โดยอยู่ในต าแหน่งท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้แสดงรหัส 
หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
หรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีด้านข้างท้ังสองด้านของตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิง
ปฏิกูล ในต าแหน่งท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร      
ในกรณีท่ีได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก และ
ให้เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่นไว้ในยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลเพื่อการตรวจสอบ 
  ข้อ ๑9 ในการขนส่ิงปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับการขนส่ิง
ปฏิกูล เพื่อป้องกันการลักลอบท้ิงส่ิงปฏิกูลเอกสารก ากับการขนส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

ส่วนที่ 3 
สุขลักษณะในการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

 
  ข้อ 20 ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่ 
  (๑) ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ี 
  (๒) ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม 



  ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนและ
วิธีการระบายน้ าท้ิงท่ีได้มาตรฐาน ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 21 ในการระบายน้ าท้ิงและกากตะกอนท่ีผ่านระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแล้ว  น้ าท้ิงและกากตะกอน 
ต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ไม่เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังต่อไปนี้
ด้วย 

ประเภท 
ไข่หนอนพยาธิ 
จ านวน/กรัม 
หรือลิตร 

แบคทีเรียอีโคไล 
(Escherichia  Coli  Bacteria) 
(จ านวน/100กรัม หรือ 
เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.) 

1. กากตะกอน < 1 < 103 
2. น้ าท้ิง < 1 < 103 

 
  วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) 
ในน้ าท้ิงและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 22 ผู้มีหน้าท่ีจัดการส่ิงปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 23 ผู้มีหน้าท่ีจัดการส่ิงปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งท าหน้าท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูล และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ
ตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ติดต้ังไว้ในบริเวณหรือสถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูล 
  ข้อ 24 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก 
ปิดจมูก และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยาง 
หุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

************************************* 
 
  ข้อ ๒5 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ ส่ิง
ปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจาก  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  
  ใบอนุญาตท่ีออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้  
  (๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  
  (๒) ใบอนุญาตการก าจัดส่ิงปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  
 



  (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันท่ีออก ใบอนุญาต  
  ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้วให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว 
  ข้อ ๒6 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒5 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน  
  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ)  
  (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดส่ิงปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไปก าจัด ท่ีอื่น)  
  (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด)  
  (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด)  
  (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ)  
  (๗) หลักฐานอื่นท่ีจ าเป็น  
  ข้อ ๒7 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนด                 ใน
เทศบัญญัตินี้  
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าส่ัง ไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  
  ข้อ ๒8 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามท่ีเห็นสมควร)  นับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว  
  ข้อ ๒9 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
  ผู้ท่ียื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป 
และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดหกสิบวัน (หรือตามท่ีเห็น สมควร) นับแต่วันท่ี
ใบอนุญาตส้ินอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และการประกอบกิจการใน
ระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับ  อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้น
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอ
ใบอนุญาตใหม่ 
  ข้อ 30 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
  ข้อ 31 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบท่ีก าหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 
 



  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
 
 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียม 

************************************* 
 
  ข้อ 32 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูล           และ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  
 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

************************************* 
 

  ข้อ ๓3 ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี …………… เดือน ………………………….. พ.ศ. ………………. 

 

        (ลงช่ือ) 
         (นายสุรชัย   รุ่งนิรันดร์) 
           นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 
 
 
                เห็นชอบ 
 
 (ลงช่ือ) 
 
            
 
 



บญัชีอัตราค่าธรรมเนียม  
ท้ายเทศบญัญตัิเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
เรื่อง  การจัดการสิง่ปฏกิูล  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

ท่ี 

 

รายการ 

ค่าธรรมเนียม
คณะกรรมการ

ยกร่าง/ปี 

1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  

 (1.1) อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  คร้ังหนึ่งๆ  

 (ก) คิดในอัตรา  300 

    (ข) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ        
        (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 

150 

 (1.2) อัตราค่าก าจัดหรือบ าบัดสิ่งปฏิกูล คร้ังๆหนึ่ง  

 (ก) คิดในอัตรา 300 

 (ข) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ  
     (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 

150 

 

 

  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล ตามมาตรา 19 โดยท า
เป็นธุรกิจ        หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 

 

ท่ี 

 

รายการ 

ค่าธรรมเนียม
คณะกรรมการ

ยกร่าง/ปี 

1. รับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 3,500 

2. รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 7,500 

 

 


