
ตรา

หน่วยงา

น 



 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖4 
************************************** 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองลาด  ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖4   ซึ่งสภาเทศบาลต าบลหนองลาด  ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองลาด  สมัยสามัญที่  ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เมื่อวันที่  2๗  กรกฎาคม  ๒๕6๔  และ
ผู้ว่าจังหวัดสกลนคร  ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสืออ าเภอวาริชภูมิที่ สน ๐๐๒๓.๒๑/๑๗๗๖ ลงวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๕๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 2562 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖4   โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผยแล้วเจ็ดวัน โดยสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหนองลาด ในวันเวลาราชการ   พร้อมนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.nongladwarich.go.th  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongladwarich.go.th/
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2564 
 

หลักการ 
                          ปรับปรงุเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

เหตุผล 

    เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553        
ไม่มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ
หลายขั้นตอนตั้งแต่ การเก็บ ขน และก าจัด ไว้เป็นเฉพาะ ประกอบกับได้มีการแก้ไข เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และกระทรวง
สาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 กฎกระทรวงสุขลักษณะการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 และกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
และการให้บริการในการจัดการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 เทศบาลต าบลหนองลาด จึงได้ปรับปรุง
เทศบัญญัติว่าด้วย การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยแยกเนื้อหาออกเป็น 2 ฉบับ คือ เทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลหนองลาด เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล และเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่องการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2564 

………………………………………………………………… 
      โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล 
                      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล       
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและมาตรา 20 และมาตรา 
63 แห่งพระราชบัญญัติกองสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลหนองลาด โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองลาด และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2564 ”  
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ    
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาดแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นสิ่ง 
โสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 

“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่การรองรับ การขน การ 
บ าบัด และการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

“ส้วม”หมายความว่า สถานทีท่ี่จัดไว้ส าหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้ความหมาย 
รวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 

“ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดไว้ให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้ 
บริการ หรือส้วมที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศก าหนดให้เป็นส้วมสาธารณะ 

“ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมบนยานพาหนะทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นถาวร รวมถึงส้วมประกอบส าเร็จรูป 
“การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล แล้ว 

น าไปยังระบบบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะที่มิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้ เพ่ือใช้ 

เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปบ าบัดหรือก าจัดต่อไป 
“การบ าบัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การด าเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลทั้งท่ีสูบ 

จากส้วม และสิ่งปฏิกูลจากระบบท่อให้ปราศจากพิษภัย การก่อให้เกิดโรค สภาพอันน่ารังเกียจ และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

“การก าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบ าบัด การปรับปรุง หรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้ 
ปราศจากมลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดโรค เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 
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“ระบบบ าบัดน้ าหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความว่า กระบวนการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ส าหรับอาหารประเภทต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน หรืออาคารสถานที่ท าการ เป็นต้น 
  “ระบบบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
แบบติดกับที ่ส้วมเคลื่อนที่ หรือสถานที่ต่างๆมาก าจัดรวมกัน 

“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซ่ึงเหลือจากการก าจัดสิ่งปฏิกูลอาจเข้าอยู่ 
หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  
1. ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง 
2. ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 19  

วรรคสอง 
3. ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจด าเนินการร่วมกับราชการส่วนอื่นตามมาตรา 19       

วรรคสอง 
4. ผู้ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจตามมาตรา 18 วรรคสาม 
5. ผู้ที่ได้รับอนุญาต 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลหนองลาด 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รฐัมนตรี     

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการกองสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองลาด เป็นผู้รักษาการให้เป็นตามเทศบัญญัตินี้ 

 และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

………………………………………………………………… 

ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจ 
ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ หรือท าร่วมกับราชการ
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ 

สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้  ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมี
อ านาจน าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน 
  การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้าแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตราย หรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลที่ราชการ
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ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
มาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ด าเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้น
ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือจะ 
อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขน
สิ่งปฏิกูลแทน หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล ในที่ทางสาธารณะนอกจาก 
ในที่ท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

ข้อ 8 ราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน ของรัฐหรือราชการส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันและบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขนและก าจัด
สิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 9 ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม 
สาธารณะหรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินงานตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไปผู้จัด
หรือผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคลื่อนที่ หรือส้วมชั่วคราว        
ที่ถูกลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ การจัดการสิ่งปฏิกูลออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว 
ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะให้การนี้ ให้
เจ้าหน้าที่และอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูก
สุขลักษณะให้ออกค าสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขได้ 
  ข้อ 10 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่  หรือส้วมชั่วคราวที่ถูก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงแล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด 2 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 
..........................................................................  

ส่วนที่ 1 
สุขลักษณะของส้วม 

  ข้อ 11 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มีส้วมต้องจัดให้มี ระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดต่อกับที่ หรือต้องต่อท่อไปยังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 19 วรรคหนึ่ง (2) 
                     ในกรณีที่ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเป็นระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เมื่อระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ีเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดที่ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม ตามข้อ 19
วรรคหนึ่ง (2)  
  การน าน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรค
หนึ่งน้ าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 19 วรรคหนึ่ง 
  ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะทั้งเอกชน   
และหน่วยงานรัฐ ต้องด าเนินการให้ส้วมสาธารณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และทีเ่ปิดกดวาล์วเปิดน้ าของโถส้วมและ 
โถส้วมและโถปัสสาวะให้สะอาด รวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 

(2) จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
(3) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้ 

งาน 
(4) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม 

ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
                     (5) จัดการให้มีสายฉีดน้ าช าระท่ีสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิด
ยุ่ยและกระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถท้ิงลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษช าระเป็นชนิดที่ไม่สามารถ
ทิ้งลงโถส้วมได้ หรือระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระได้ให้รวบรวมกระดาษช าระที่ใช้แล้ว 
ใส่ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษช าระที่ใช้แล้ว 
                     (6) ในส้วม ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือระบบระบายอากาศเพ่ือการถ่ายเทอากาศท่ีดี 
                     (7) ประตูห้องส้วม ต้องมีที่จับเปิดและปิดที่สะอาด มีอุปกรณ์ยึดประตูด้านในที่สามารถไข
จากด้านนอกได้ โดยประตูต้องเปิดออกจากด้านในเป็นบานพับ บานเลื่อน หรือเป็นรูปแบบอ่ืนเพ่ือให้สามารถ
เข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีท่ีหมดสติ 
                     (8) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดใน   
ราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าข้อ 11 มาบังคับกับส้วมสาธารณะด้วยโดยอนุโลม 
  ประเภทของอาคารหรือสถานที่ท่ีให้บริการส้วมสาธารณะซึ่งต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งและ 
วรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด ในราชการกิจจานุเบกษา 
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  ข้อ 13 เจ้าของหรือผู้ปกครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ต้องด าเนินการส้วม
เคลื่อนที่ถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ โดยให้น าสุขลักษณะในข้อ 12 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับด้ว ย
โดยอนุโลม และให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลได้มากกว่าถังเก็บกักน้ าสะอาดโดย 
ท่อระบบและถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหรือช ารุด และสามารถป้องกันสัตว์แมลง หรือพาหะ
น าโรคได้ ทั้งนี้ ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องมีท่อระบายอากาศที่สูงพ้นหลังคาของยานพาหนะหรือแพ หรืออยู่ใน
ต าแหน่งที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 

(2) เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งาน  ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัดสิ่ง 
ปฏิกูลที่ได้มาตรฐานตามข้อ 19 

(3) ในกรณีที่ส้วมเคลื่อนที่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล การระบายน้ าทิ้งและกากตะกอนต้องผ่าน 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว โดยน้ าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง 

(4) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดใน     
ราชกิจจานุเบิกษา 
  ในกรณีที่แพใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจ าหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ซึ่งไม่มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล
หรือไม่สามารถสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลไปก าจัดได้ ให้แพดังกล่าวจัดให้มีส้วมไว้บนพ้ืนดินโดยให้น า 
ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 14 ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราว ต้องจัดให้ส้วมตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และต้องด าเนินการใช้ส้วมชั่วคราวถูกลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการดังต่อไปนี้ 

(1) พ้ืน ผนัง หลังคา และประตูของห้องส้วม รวมทั้งสุขภัณฑ์มีความปลอดภัย มั่นคง 
แข็งแรง ทนทานต่อการรับน้ าหนัก ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ และดูแลให้สะอาดพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศที่ดี 

(2) จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
(3) จัดให้มีอ้างล้างมือพร้อมสบู่ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อม 

ใช้งาน 
(4) จัดให้มีสายฉีดน้ าช าระท่ีสะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิดยุ่ย 

และกระจายตัวไม่ง่ายเม่ือเปียกน้ าซึ่งสามารถท้ิงลงโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษช าระเป็นชนิดที่ไม่สามารถทิ้งลง
ในโถส้วมได้หรือระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ สะอาด มีฝามิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกัน
แพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษช าระที่ใช้แล้ว 

(5) จัดให้มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล 
ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง (1) และเมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 19 วรรค
หนึ่ง(2) 

(6) เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอย่างถูกต้อง และรื้อถอน รวมทั้ง  
ปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
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(7) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดราช 
กิจจานุเบกษา 
 

ส่วนที่ 2 

สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล 

          ข้อ 15 ผู้ที่มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องขนส่งสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้                  

          (1) จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 17 ที่มีจ านวน
เพียงพอกับการให้บริการ 

          (2) ด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมีมาตรการที่ป้องกันกลิ่นในขณะที่ท า
การสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ 

          (3) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้ า
สะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วย
น้ าฆ่าเชื้อ  

           (4) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล ให้ท าลายเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อแล้วท าความ
สะอาด ด้วยน้ า 

           (5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่งสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจ ายานพาหนะขนส่งสิ่งปฏิกูล 

           (6) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่งสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิด
จมูก และสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งทุก
ครั้งที่ปฏิบัติงาน 

           (7) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ
หนึ่งครั้งน้ าเสียที่เกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึมต้อง
อยู่ห่างจากแม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 

           (8) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขน  
สิ่งปฏิกูล 

           (9) ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนและห้ามน าสิ่งปฏิกูล ไปทิ้งใน         
ที่สาธารณะ 
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           (10) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

          ข้อ 16 ผู้ที่มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งท าหน้าที่สูบและขนส่งสิ่งปฏิกูล
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

          ข้อ 17 ยานพาหนะส าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

           (1) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้อย่างมิดชิด ไม่
รั่วซึมและป้องกันกลิ่น สัตว์ แมลง หรือพาหะน าโรคได้ 

           (2) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
           (3) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรฐานวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ใน

สภาพที่ใช้การได้ดี 
           (4) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า ไม้กวาด 

และน้ ายาฆ่าเชื้อ 
           (5) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” โดยสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 
            ในกรณีที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการส่วน

ท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองข้างของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่ง
ปฏิกูล โดยอยู่ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัด 

             ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่มองเห็น
ได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองข้างของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

             ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น  ให้
แสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่มองเห็นได้ชัด เจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองข้างของ
ตัวถังท่ีใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อย
กว่าสิบเซนติเมตร ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดงเฉพาะหมายเลข
ทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรกและให้เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอ่ืนไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพ่ือการ 
เพ่ือการตรวจสอบ 

             ข้อ 18 ในการขนสิ่งปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับ
การขนสิ่งปฏิกูล เพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 
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             เอกสารก ากับการขนส่งสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ส่วนที่ 3                                                                                                               
สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล                                                                                    

หมวด 3                                                                                                               
ใบอนุญาต 

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

            ข้อ 24 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 

(1) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(2) ใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก 

ใบอนุญาต 
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ 

สาธารณสุขแล้ว 
          ข้อ 25 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ 24 ให้ยื่นค าขอรับอนุญาตตามแบบที่ 

ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งของกิจการ หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ในสถานที่ที่ขออนุญาต 

ประกอบกิจการ 
(4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(6) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(7) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น  

                     ข้อ 26 เมื่อได้รับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ตาม หลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง ให้จดบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
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  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง หรือครบถ้วนตามที่ก าหนด 
ในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าเจ็ดวัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ 27  การได้รับการอนุญาตต้องมารับภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ 
อนุญาตจากแจ้งจากพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
  ข้อ 28  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ผู้ที่ยื่นขอต่อใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป 
และได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว   
ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดและการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่า
เป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ต่อใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีก
ร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต หากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 
  ข้อ 29 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ 30 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันนับแต่ที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

            ข้อ 31 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
             ข้อ 32 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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หมวด 5                                                                                                                        
บทก าหนดโทษ 

              ข้อ 33 ผู้ใดกระท าความผิดต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพ้ืนที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี  

 

ประกาศ ณ วันที่  23  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564 
 
 

 
 
 

 
 

- เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 
         (นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา) 
  นายอ าเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติราชการแทน  
        ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
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ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 

 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง 

ล าดับที่ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เกิน(บาท/ปี) 

1. รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วนการคิดค่าบริการ ฉบับละ 

500 

2. รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยคิดค่าบริการ  ฉบับละ 

500 

3. ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยคิดค่าบริการ  ฉบับละ 

500 

4. ให้บริการรถสุขาชั่วคราว โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยคิดค่าบริการ  ฉบับละ 

500 
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ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 

 
 

 

ล าดับที่ รายการ 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

ไม่เกิน 
(บาท/ครั้ง) 

1. อัตราค่าบริการ การเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล  
 เศษของลูกบาศก์ หรือ ลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์ต่อไป 

ลูกบาศก์เมตรละ 
 

50 
 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 

ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
 

30 
2. อัตราค่าบริการ การก าจัดสิ่งปฏิกูล  
 ค่าบริการก าจัดสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง  ให้คิดเป็นหน่วย 

หน่วยละ 100 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร 
 

300 
 ในกรณีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ส่งก าจัดเป็นรายครั้งเกิน 200 กิโลกรัม หรือ 

1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าบริการเพ่ิมได้อีก โดยคิดเป็น
หน่วย หน่วยละ 200 กิโลกรมั หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร 

 
 

300 



คำขอเลขที่............./............. 
เจ้าหน้าที่กรอก 

ปก.1(1) 
 
 

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ รับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

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

 
 1. ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ป ีสัญชาติ........... ................. 

ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..................................ถนน..................................................

แขวง/ตำบล.......................................เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด..............................................

หมายเลขโทรศัพท์....................................................................ผู้ขออนุญาต  

 2. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
   บัตรประจำตัวประชาชน 
   ใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
   เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  
   1)............................................................................................................  
   2)............................................................................................................  
   3)............................................................................................................ 
   4)............................................................................................................  

 3. สถานที่ที่จะนำสิ่งปฏิกูลไปกำจัด  

3.1  ราชการส่วนท้องถิ่น  เอกชน ณ ............................................................................
ตั้งอยู่เลขที่...............หมู่ที่..........ตำบล............................อำเภอ..................................จังหวัด..............................
หมายเลขโทรศัพท์...................................และได้รับการยินยอมจากเจ้าของกิจการเรียบร้อยแล้ว 

3.2  ราชการส่วนท้องถิ่น  เอกชน ณ ............................................................................
ตั้งอยู่เลขที่...............หมู่ที่..........ตำบล............................อำเภอ..................................จังหวัด..............................
หมายเลขโทรศัพท์...................................และได้รับการยินยอมจากเจ้าของกิจการเรียบร้อยแล้ว 
ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่................................ได้รบัเรื่องเม่ือวันที่.....................เดือน...............................พ.ศ.... ........................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบถ้วน 

 ไม่ครบถ้วน คือ 
1)............................................................................................ 
2)............................................................................................  
3)............................................................................................  

 
 

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

ตำแหน่ง............................................................ 
 
 
 

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่................................ได้รบัเรื่องเม่ือวันที่.....................เดือน...............................พ.ศ....................... ..... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบถ้วน 

 ไม่ครบถ้วน คือ 
1)............................................................................................ 
2)............................................................................................  
3)............................................................................................  

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน................วัน นับตั้งแต่
วันนี้ไปต้นไป 

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

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



คำขอเลขที่............./............. 
เจ้าหน้าที่กรอก 

2/2 
 

ปก.1(2) 
 
 

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ รับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล (บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล) 

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

 
 1. ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ป ีสัญชาติ........... ................. 

ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..................................ถนน........ ..........................................

แขวง/ตำบล.......................................เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด...................... ........................

หมายเลขโทรศัพท์......................................................ผู้ขออนุญาต  

 2. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
   บัตรประจำตัวประชาชน 
   ใบรับรองการตรวจสอบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล 
   เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  
   1)........................................................................ .................................... 
   2)............................................................................................................  
   3).................................................................................................... ........ 
   4)............................................................................................................  
ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่................................ได้รบัเรื่องเม่ือวันที่.....................เดือน...............................พ.ศ.... ........................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบถ้วน 

 ไม่ครบถ้วน คือ 
1)............................................................................................ 
2)............................................................................................  
3)............................................................................................  

 
 

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

ตำแหน่ง............................................................ 
 
 

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่................................ได้รบัเรื่องเม่ือวันที่.....................เดือน...............................พ.ศ.... ........................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบถ้วน 

 ไม่ครบถ้วน คือ 
1)............................................................................................  
2)............................................................................................  
3)................................................................ ............................ 

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน................วัน นับตั้งแต่
วันนี้ไปต้นไป 

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

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



ปก.2(1) 
2 

  

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ รับทำการเก็บ ขนสิ่งปฎิกูล 
 
เล่มที่............เลขที่............................... 
 (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...........................................................สัญชาติ............................... ... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่................ตำบล........................อำเภอ............................จังหวัด.. .......................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................. 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................ประเภทรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ตั้งอยู่
เลขที่......................หมู่ที่............ตำบล........................อำเภอ............................จังหวัด.................. ...........
หมายเลขโทรศัพท์........................ อัตราค่าธรรมเนียม ปีละ...........บาท (..........................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขที่..............ลงวันที่................................................  
 (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติท้องถิ่น 
 (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
  (4.1.1) นำสิ่งปฏิกูลไปกำจัด ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของ....................... .............................
ตั้งอยู่ที่ ................................................หมู่ที่................ตำบล..................................อำเภ อ................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท์......................... ......... 
  (4.1.2) นำสิ่งปฏิกูลไปกำจัด ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของ...........................................................
ตั้งอยู่ที่ ................................................หมู่ที่................ตำบล..................................อำเภอ...................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท์.................................. 
 (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.................เดือน......................................พ.ศ......................  
 (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ........................  
 

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

ตำแหน่ง............................................ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

คำเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 
  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต  
สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 



ปก.2(2) 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
 
เล่มที่............เลขที่............................... 

 (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...........................................................สัญชาติ................... ............... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่................ตำบล........................อำเภอ............................จังหวัด.. .......................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................. 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ................................. ................ประเภท รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ตั้งอยู่
เลขที่...................หมู่ที่...........ตำบล.....................อำเภอ..........................จังหวัด................... ......หมายเลข
โทรศัพท์...................... อัตราค่าธรรมเนียมปีละ........... ...............บาท (............................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขที่..............ลงวันที่................................................  
 (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติท้องถิ่น 
 (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (4) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.................เดือน......................................พ.ศ...................... 
 (5) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ........................  
 
 

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

ตำแหน่ง............................................ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 

คำเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 
  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต 
สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
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ที่............................       สำนักงาน............................................. 

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

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

เรื่อง  คำสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ................................................... 
เรียน  ....................................................................... 
อ้างถึง  1. ใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............. ลงวันที่............เดือน.............พ.ศ............... 
          2. หนังสือแจ้งคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพฯ 

  ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................................... 
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งคำแนะนำให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ให้
ถูกต้องครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนด ตามท่ีอ้างถึง นั้น 

  จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของถานที่ประกอบกิจการ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ................................................................................................. ................ 
2. .................................................................................................................  
3. ................................................................................................................  
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.2535 เจ้าพนักท้องถิ่นจึงมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการ การเก็บ 
ชน และกำจัดสิ่ งปฏิกูล  ตามที่ ไดยื่นคำขอไว้  อนึ่ ง หากท่ านไม่พอใจคำสั่ งนี้  ท่ านมีสิทธิ อุทธรณ์  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้ ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุ  
ทุเล่าการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับ  
ตามคำสั่งนั้นไว้ชั่วคราว  
 
      ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงชื่อ) 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
 



ปก.4 

 
ที่............................       สำนักงาน............................................. 

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

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

เรื่อง  คำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
เรียน  ....................................................................... 
อ้างถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............. ลงวันที่............เดือน.............พ.ศ............... 

  ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................................  
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง เนื่องจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสีย 
และอ่ืน ๆ ของกิจการของท่านแล้วพบว่า ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1. .................................................................................................................  
2. ................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................  
4. ............................................... ................................................................. 

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดำเนินการ
พิจารณาอนุญาตต่อไป 

 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงชื่อ) 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
 
 
 
 



ปก.5 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ...................................................................................................... โทร................................. 
ที ่.............................      วันที่............เดือน...............................พ.ศ................ 
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 
เรียน    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการ.....................................................
และได้ออกใบรับคำขออนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.......เดือน...............................พ.ศ. ........... นั้น  

  จากการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัด 
ของเสียและอ่ืน ๆ ของการประกอบกิจการดังกล่าวแล้ว พบว่า 
   ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น 
   ไม่ครบ ดังนี้ 
  1. .......................................................................................................................... ...................... 
  2. .......................................................................................................................... ...................... 
  3. ............................................................................................................................. ................... 
  4. .......................................................................................................... ...................................... 

  ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า   สมควรอนุญาต 
       สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
   1. ……………………………………………………………………………. 
   2. ……………………………………………………………………………. 
   3. ……………………………………………………………………………. 
   4. ……………………………………………………………………………. 
 
       ไม่สมควรอนุญาต 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
        (ลงชื่อ) 

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

เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 


