เทศบัญญัติ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562

เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. 2562
*************************************
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
เหตุผล
โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไ ม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและ
ไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูล มี
ขั้นตอนการดาเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็ บ ขน และกาจัด สมควรกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
เกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนี ยม
การให้บริการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคล
ใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทา การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลห้วยกระบอก
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. 2562
*************************************
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ มาตรา ๓๔/๒
และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เทศบาลตาบลห้วยกระบอกโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลห้วยกระบอกและผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้วยกระบอกการจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระบอก แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “เทศบัญ ญัติเ ทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อ ง การกาจัดสิ่ ง ปฏิ กูลและมู ลฝอย
พ.ศ. 2543”
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล ” หมายความว่ า อุจจาระหรือ ปัสสาวะของคน หรื อสิ่ง อื่นใดที่ ปนเปื้อนอุจจาระหรื อ
ปัสสาวะ
“การจัดการสิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า กระบวนการดาเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับการขนและ
การกาจัดสิ่งปฏิกูล
“ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สาหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึง
ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล
“ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งกรณีที่มี
การจัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการภายในหน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานของเอกชน
“ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวรและให้หมายความรวมถึงส้วมประกอบ
สาเร็จรูป
“การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบกาจั ดสิ่งปฏิกูล
แบบติดกับที่ แล้วนาไปยังระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม
“ถังเก็บ กักสิ่ง ปฏิกูล ” หมายความว่า ถั ง หรือ บ่อที่มีลั กษณะมิดชิด น้าซึ มผ่านไม่ไ ด้ เพื่อใช้เป็น ที่
รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการกาจัดสิ่งปฏิกูล
“การกาจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบาบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้ปราศจาก
มลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อนาไปใช้ประโยชน์หรือทาลาย
“ระบบกาจัด สิ่งปฏิ กูลแบบติดกั บที่ ” หมายความว่ า กระบวนการกาจัด สิ่ง ปฏิ กูลสาหรับอาคาร
ประเภทต่าง ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร

“ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการกาจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจากระบบกาจัด
สิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่าง ๆ มากาจัดรวม
“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการกาจัดสิ่งปฏิกูล
“ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล หมายความว่า
(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
(๒)ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจดาเนินการร่วมกับราชการส่วนอื่นตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
(๔) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
(๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอก
“เจ้าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึ่ง ได้รับการแต่ง ตั้ ง จากรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญ ญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
*************************************
ข้อ 6 การเก็บ ขน และกาจัดสิ่ ง ปฏิกูลในเขตพื้ นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่และ
อานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการหรือทาร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น ก็
ได้สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดาเนินการจัดเก็บย่อมมี อานาจนาไปดาเนินการใช้หรือ
หาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทาไว้ระหว่างกัน
การจัดการของเสียอัน ตรายและของเสียไม่ อันตรายตามกฎหมายว่ าด้วยโรงงาน ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงานนั้นยัง
มิได้ดาเนินการให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บดาเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร
ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือจะอนุญาต
ให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนิน การขนสิ่งปฏิกูลแทนหรือ
เขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการแล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่ง สิ่ง ปฏิกูล นอกจากถ่าย
เท ทิ้ง หรือกาจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือจัดให้
ข้อ 9 ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อื่นที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญ าตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนิน
กิจการรับทาการขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณี ต้องดาเนินการ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตาม
เทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 10 ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม สาธารณะ
หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการดาเนินการตั้ งแต่สามชั่วโมงขึ้นไป ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบ
การด าเนิ น การดั ง กล่ า ว ต้ อ งจั ด ให้ มี ส้ ว ม ส้ ว มสาธารณะ ส้ ว มเคลื่ อ นที่ ห รื อ ส้ ว มชั่ ว คราวที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูลออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี สาหรับให้บริการอย่างเพียงพอ
เมื่อการดาเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว ให้ผู้จัด
หรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในการนี้ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่และอานาจตรวจสอบความเรียบร้อย ในการรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่
ดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะให้ออกคาสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขได้
ข้อ ๑1 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเกิด
เหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว ที่ถูกสุขลักษณะตาม
กฎกระทรวงแล้วแต่กรณีสาหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล
*************************************
ส่วนที่ ๑
สุขลักษณะของส้วม
ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มีส้วมต้องจัดให้มีระบบกาจัด
สิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่หรือต้องต่อท่อไปยังระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง (๒)
ในกรณี ที่ ระบบก าจั ดสิ่ ง ปฏิ กู ลตามวรรคหนึ่ ง เป็น ระบบก าจั ด สิ่ง ปฏิกู ล แบบติ ดกั บ ที่ เ มื่ อระบบ
กาจัดสิ่ง ปฏิกู ลแบบติดกั บที่เต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่ง ปฏิกูลไปกาจัดที่ระบบกาจัดสิ่ ง ปฏิกูลรวมตามข้อ 20
วรรคหนึ่ง (๒)
การนาน้าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการกาจัด สิ่งปฏิกูลออกจากระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง
น้าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 21 วรรคหนึ่ง

ข้อ 13 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะต้องดาเนินการ
ให้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และที่เปิดและปิดน้าของโถส้วมและโถปัสสาวะ
ให้สะอาด รวมทั้งต้องบารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
(๒) จัดให้มีน้าใช้ที่สะอาดและเพียงพอสาหรับใช้งาน
(๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดสาหรับทาความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน
(๔) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม
ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง
(๕) จัดให้มีสายฉีดน้าชาระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษชาระชนิดยุ่ย
และกระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้าซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษชาระเป็นชนิดที่ไม่สามารถทิ้งลงใน
โถส้วมได้หรือระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษชาระได้ ให้รวบรวมกระดาษชาระที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับ
มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึมและเก็บขนไปกาจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชาระที่ใช้แล้ว
(๖) ในส้วม ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือระบบระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดี
(๗) ประตูห้องส้วม ต้องมีที่จับเปิดและปิดที่สะอาด มีอุปกรณ์ยึดประตูด้านในที่สามารถไขจาก ด้าน
นอกได้ โดยประตูต้องเปิดออกจากด้านใน เป็นบานพับ บานเลื่อน หรือเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการในกรณีหมดสติได้
(๘) ดาเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาข้อ 12 มาใช้บังคับกับส้วมสาธารณะด้วยโดยอนุโลม
ประเภทของอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะซึ่งต้องดาเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 14 เจ้า ของหรื อผู้ ครอบครองยานพาหนะหรือ แพที่มี ส้ วมเคลื่ อนที่ ต้อ งดาเนิ นการให้ส้ ว ม
เคลื่อนที่ถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ โดยให้นาสุขลักษณะในข้อ ๗ วรรคหนึ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
และให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ดให้มี ถังเก็บ กักสิ่ง ปฏิกูล ที่สามารถรองรับสิ่ง ปฏิกูล ได้มากกว่าถั ง เก็บ กัก น้าสะอาดโดยท่ อ
ระบายและถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหรือชารุด และสามารถป้องกันสัตว์แมลง หรือพาหะนาโรคได้
ทั้งนี้ ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องมีท่อระบายอากาศที่สูงพ้นหลังคาของยานพาหนะหรือแพ หรืออยู่ในตาแหน่งที่ ไม่ส่งกลิ่น
เหม็นรบกวน
(๒) เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกาจัดในระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้
มาตรฐานตามข้อ 20
(๓) ในกรณีที่ส้วมเคลื่อนที่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล การระบายน้าทิ้งและกากตะกอนต้องผ่านการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว โดยน้าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง
(๔) ดาเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษาในกรณี ที่แพใช้เป็นที่อยู่ อาศัยประจาหรื อแพที่มีส้วมเคลื่ อนที่ ซึ่ง ไม่มีถัง เก็บกักสิ่ง ปฏิกูล หรือไม่สามารถ
สูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลไปกาจัดได้ ให้แพดังกล่าวจัดให้มีส้วมไว้บนพื้นดิน โดยให้นาข้อ 12 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ 15 ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราว ต้องจัดให้ส้วมชั่วคราวตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และต้องดาเนินการให้ส้วมชั่วคราวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
ดังต่อไปนี้

(๑) พื้ น ผนั ง หลัง คา และประตู ข องห้อ งส้ว ม รวมทั้ง สุ ขภั ณฑ์ มี ความปลอดภั ย มั่ นคงแข็ ง แรง
ทนทานต่อการรับน้าหนัก ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ และดูแลให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
(๒) จัดให้มีน้าใช้ที่สะอาดและเพียงพอสาหรับใช้งาน
(๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดสาหรับทาความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน
(๔) จัดให้มีสายฉีดน้าชาระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษชาระชนิดยุ่ยและ
กระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้าซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษชาระเป็นชนิดที่ไม่สามารถทิ้งลงในโถ
ส้วมได้หรือระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษชาระได้ให้รวบรวมกระดาษชาระที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับมูล
ฝอยทีถ่ ูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไปกาจัดอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชาระที่ใช้แล้ว
(๕) จัดให้มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลตามข้อ 14
วรรคหนึ่ง (๑) และเมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกาจัดในระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 20 วรรค
หนึ่ง (๒)
(๖) เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอย่างถูกต้อง และรื้อถอน รวมทั้งปรับพื้นที่
ให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
(๗) ดาเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ 2
สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล
ข้อ ๑6 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ดให้มี ยานพาหนะขนสิ่ง ปฏิกูลและอุป กรณ์ที่จ าเป็น ตามที่ กาหนดไว้ในข้อ ๑8 ที่มี จานวน
เพียงพอกับการให้บริการ
(๒) ดาเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกลิ่นในขณะที่ทาการ
สูบสิ่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุราคาญ
(๓) ทาความสะอาดท่อสาหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้าสะอาด
จากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และทาความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
(๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล ให้ทาลายเชื้อโรคด้วยน้ายาฆ่าเชื้อแล้วทาความสะอาด
ด้วยน้า
(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานสาหรัผู้ปฏิบัติงาน
สูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และตรวจ
ตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์สาหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจา
ยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล
(๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูกและสวม
รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องทาความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน
(๗) ต้องทาความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
น้าเสียที่เกิดจากการทาความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบาบัดหรือกาจัดน้าเสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึมต้องอยู่ห่างจากแม่น้า
คู คลอง หรือแหล่งน้าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร

(๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอสาหรับจอดเก็บยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล
(๙) ห้ามนายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอื่น และห้ามนาสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ
(๑๐) ดาเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑7 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัด ให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่ง ทาหน้าที่สูบและขนสิ่ง ปฏิกูลได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจาปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธบดิ ีกรมอนามัยประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑8 ยานพาหนะสาหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึมและ
ป้องกันกลิ่น สัตว์ แมลง หรือพาหะนาโรคได้
(๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม
(๓) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ดี
(๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาดประจายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้า ไม้กวาด
และน้ายาฆ่าเชื้อ
(๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” โดยสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ
ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดาเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ด้วยตัวหนัง สือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้ง สองด้านของตัวถัง ที่ใช้บรรจุสิ่ง ปฏิกูล โดยอยู่ใน
ตาแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดาเนินการโดยผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัว ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่ในตาแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดาเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้แสดงรหัส
หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถัง ที่ใช้บรรจุสิ่ง
ปฏิกูล ในตาแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีความสูง ไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร
ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก และ
ให้เก็บสาเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่นไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพื่อการตรวจสอบ
ข้อ ๑9 ในการขนสิ่งปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดเส้นทางและออกเอกสารกากับการขนสิ่ง
ปฏิกูล เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลเอกสารกากับการขนสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ 3
สุขลักษณะในการกาจัดสิ่งปฏิกูล
ข้อ 20 ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่
(๑) ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่
(๒) ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม

ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนและ
วิ ธี ก ารระบายน้ าทิ้ ง ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 21 ในการระบายน้าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว น้าทิ้งและกากตะกอน
ต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังต่อไปนี้
ด้วย
แบคทีเรียอีโคไล
ไข่หนอนพยาธิ
(Escherichia Coli Bacteria)
ประเภท
จานวน/กรัม
(จานวน/100กรัม หรือ
หรือลิตร
เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.)
1. กากตะกอน
<1
< 103
2. น้าทิ้ง
<1
< 103
วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli)
ในน้าทิ้ง และกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 22 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่ง ทาหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมอนามัยประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 23 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งทาหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิกูล และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกั นอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ
ตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์สาหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูล
ข้อ 24 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก
ปิดจมูก และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องทาความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยาง
หุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน
หมวด ๓
ใบอนุญาต
*************************************
ข้อ ๒5 ผู้ใดประสงค์จะดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน กาจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ สิ่ง
ปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจาก เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตการกาจัดสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก ใบอนุญาต
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้วให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว
ข้อ ๒6 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒5 ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปกาจัด ที่อื่น)
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๖) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จาเป็น
ข้อ ๒7 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการทันที หากไม่สามารถดาเนินการได้ ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ใน
เทศบัญญัตนิ ี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคาสั่ง ไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒8 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนัก งานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว
ข้อ ๒9 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป
และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในกาหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็น สมควร) นับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนด และการประกอบกิจการใน
ระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการดาเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับ อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญ าต ผู้นั้น
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นกาหนดหกสิบวันต้องดาเนินการขอ
ใบอนุญาตใหม่
ข้อ 30 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 31 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวั นนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดตามแบบที่กาหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญ าตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
หมวด 4
ค่าธรรมเนียม
*************************************
ข้อ 32 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

และ

หมวด 5
บทกาหนดโทษ
*************************************
ข้อ ๓3 ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ …………… เดือน ………………………….. พ.ศ. ……………….

(ลงชื่อ)
(นายสุรชัย รุ่งนิรันดร์)
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอก

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้วยกระบอก
เรื่อง การจัดการสิง่ ปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่
1

รายการ

ค่าธรรมเนียม
คณะกรรมการ
ยกร่าง/ปี

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
(1.1) อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ
(ก) คิดในอัตรา

300

(ข) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร)
(1.2) อัตราค่ากาจัดหรือบาบัดสิ่งปฏิกูล ครั้งๆหนึ่ง

150

(ก) คิดในอัตรา

300

(ข) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร

150

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล ตามมาตรา 19 โดยทา
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

เป็นธุรกิจ

ที่

รายการ

ค่าธรรมเนียม
คณะกรรมการ
ยกร่าง/ปี

1.

รับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

3,500

2.

รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล

7,500

