
๑ 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบญัญตัิการจัดการสิง่ปฏิกลู 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญตัิวาดวยการจัดการสิง่ปฏิกลู 

เหตผุล 

โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ

ประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลกัษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการแพรกระจายของ

โรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  ซึ่งการ

จัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัด สมควรกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑการอนุญาต ใหบุคคลใดเปนผู

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ

คิดคาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลของราชการสวนทองถิ่นและ

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทํา การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้  
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( ราง ) 

เทศบัญญตัิเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏกิูล 

 พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

โดยทีเ่ปนการสมควรใหมีเทศบัญญตัิวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกลู 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเตมิ ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา 

๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมเทศบาลนครอุบลราชธานีโดย    

ความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัติไว

ดังตอไปน้ี  

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการ        

สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒.” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว    

โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓ ใหยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

และสิ่งเปรอะเปอน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ขอ  ๔  บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่ไดตราไว

แลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในเทศบัญญัตินี้ 

“สิ่งปฏกิูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดทีป่นเปอนอุจจาระ  

หรือปสสาวะ 

“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตระบบการรองรับการขน  

และการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

“สวม” หมายความวา สถานทีท่ี่จัดไวสําหรับขบัถายอุจจาระหรือปสสาวะ และใหหมายความ

รวมถึงระบบรองรับสิง่ปฏิกลู  
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“สวมสาธารณะ” หมายความวา สวมที่จัดไวเพื่อใหบริการเปนการทั่วไปในสถานที่ตาง ๆ   

ทั้งกรณีที่มีการจัดเก็บคาบริการและไมจัดเก็บคาบริการ และใหหมายความรวมถึงสวมที่จัดไวเพื่อใหบริการ

ภายในหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของเอกชน  

“สวมเคลื่อนที”่ หมายความวา สวมทีต่ดิตั้งในยานพาหนะหรือแพ  

“สวมชั่วคราว” หมายความวา สวมที่ไมไดสรางเปนการถาวร และใหหมายความรวมถึงสวม

ประกอบสําเร็จรูป 

 “การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความวา การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบกําจัด

สิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ แลวนําไปยังระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความวา ถังหรือบอที่มีลักษณะมิดชิด น้ําซึมผานไมไดเพื่อใชเปน

ที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากสวมกอนการขนหรือการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

“การกําจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความวา การบําบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให

ปราศจากมลภาวะ สภาพอันนารังเกียจ หรือการกอใหเกิดโรค เพื่อนําไปใชประโยชนหรือทําลาย 

“ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความวา กระบวนการกําจัดสิ่งปฏิกูลสําหรับ

อาคารประเภทตาง ๆ เชน บานพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุมอาคาร 

“ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความวา กระบวนการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจากระบบ

กําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ สวมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ตาง ๆ มากําจัดรวม 

“กากตะกอน” หมายความวา สวนที่เปนของแข็งซึ่งเหลือจากการกําจัดสิง่ปฏิกลู 

“ผูมหีนาที่จัดการสิ่งปฏิกูล หมายความวา 

(๑) ราชการสวนทองถิ่นที่มีอํานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึง่ 

(๒) ราชการสวนทองถิ่นที่มีอํานาจดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๑๘ 

วรรคสอง 

(๓) ราชการสวนทองถิ่นที่มีอํานาจดําเนินการรวมกับราชการสวนอื่นตามมาตรา ๑๙       

วรรคสอง 

(๔) ผูที่ไดรับมอบหมายจากราชการสวนทองถิ่นที่มีอํานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 

(๕) ผูที่ไดรับใบอนุญาต 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลนครอบุลราชธานี 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี      

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
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ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้       

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
   

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

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

ขอ ๗ การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ของราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนหนาที่

และอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ      

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเอกชนเปนผูดําเนินการหรือทํารวมกับ 

ราชการสวนทองถิ่นก็ได  

สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได ราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น

รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดําเนินการจัดเก็บยอมมี

อํานาจนําไปดําเนินการใชหรือหาประโยชนไดตามขอตกลงที่ทําไวระหวางกัน  

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไมอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ใหเปน      

ไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตรายปนอยูกับสิ่งปฏิกูล   

ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดเก็บ ใหราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น รวมทั้ง

องคการบริหารสวนจังหวัดหรือ เอกชนที่ไดรับมอบหมายให จัดเก็บแจงใหพนักงานเจาหนาที่ต าม         

กฎหมายวาดวยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานตอไป เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวหาก

พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงานนั้นยังมิไดดําเนินการ ใหราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงาน   

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหจัด    

เก็บดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๘ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือ   

จะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ   

คิดคาบริการ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนิน 

การขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือ   

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี และเผยแพรใหประชาชนทราบ  

ขอ ๙ หามมิใหผูใดถาย เท ทิง้ หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซ่ึงสิ่งปฏิกลู นอกจาก

ถาย เท ทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให 
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ขอ ๑๐ ราชการสวนทองถิ่น หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน 

และกําจัดสิ่งปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก      

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ   

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ตองดําเนินการ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดไวตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก

ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินคา การชุมนุม การชุมนุม

สาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งใชเวลาในการดําเนินการตั้งแตสามชั่วโมง           

ขึ้นไป ผูจัดหรือผูรับผิดชอบการดําเนินการดังกลาว ตองจัดใหมีสวม สวมสาธารณะ สวมเคลื่อนที่              

หรือสวมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูลออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณี สําหรับใหบริการอยางเพียงพอ  

เมื่อการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งสวมเคลื่อนที่หรือสวม   

ชั่วคราว ใหผูจัดหรือผูรับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่บริเวณดังกลาวใหเรียบรอยและถูกสุขลักษณะ   

ในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีหนาที่และอํานาจตรวจสอบความเรียบรอย      

ในการร้ือถอนและปรับสภาพพื้นที่ดังกลาว หากพบวาไมถูกสุขลักษณะใหออกคําสั่งใหผูจัดหรือผูรับผิดชอบ 

ปรับปรุงแกไขได  

ขอ ๑๒ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐจัดใหมีสวมเคลื่อนที่หรือสวมชั่วคราว          

ที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงแลวแตกรณี สําหรับใหบริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ ทั้งนี้         

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกีย่วกบัสขุลักษณะในการจัดการสิ่งปฏกิูล 

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

สวนที่ ๑ 

สุขลักษณะของสวม 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองบานพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มีสวมตองจัดใหมีระบบ

กําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่หรือตองตอทอไปยังระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) 



๖ 
 

ในกรณีที่ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเปนระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เมื่อระบบ

กําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เต็มหรือเลิกใชงาน ตองขนสิ่งปฏิกูลไปกําจัดที่ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวมตาม       

ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) 

  การนําน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ผานการกําจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง 

น้ําทิ้งและกากตะกอนนั้นตองไดมาตรฐานตามขอ ๒๒ วรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ท่ีใหบริการสวมสาธารณะตองดําเนินการ 

ใหสวมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปดใหบริการ ดังตอไปน้ี 

(๑) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถสวม โถปสสาวะ และที่เปดและปดน้ําของโถสวมและโถปสสาวะ 

ใหสะอาด รวมทั้งตองบํารุงรักษาใหพรอมใชงาน 

(๒) จัดใหมีนํ้าใชที่สะอาดและเพียงพอสําหรับใชงาน 

(๓) จัดใหมีอางลางมือพรอมสบูหรือผลิตภณัฑอ่ืนใดสาํหรับทําความสะอาดมือซ่ึงพรอมใชงาน 

(๔) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และอยูในสภาพดี ไมรั่วซึม 

ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง 

(๕) จัดใหมีสายฉีดน้ําชําระที่สะอาดและอยูในสภาพพรอมใชงาน  หรือกระดาษชําระชนิดยุย 

และกระจายตัวไดงายเมือ่เปยกน้ําซ่ึงสามารถทิ้งลงในโถสวมได ในกรณีที่กระดาษชําระเปนชนิดที่ไมสามารถทิ้ง

ลงในโถสวมไดหรือระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลไมสามารถรองรับกระดาษชําระไดใหรวบรวมกระดาษชําระท่ีใชแลวใส

ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี ไมร่ัวซึมและเก็บขนไปกําจัดอยางถูก

สุขลักษณะ เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชําระที่ใชแลว 

(๖) ในสวม ตองมีการถายเทอากาศที่ดีหรือระบบระบายอากาศเพื่อการถายเทอากาศที่ดี 

(๗) ประตูหองสวม ตองมีที่จับเปดและปดที่สะอาด มีอุปกรณยึดประตูดานในที่สามารถไข

จากดานนอกได โดยประตูตองเปดออกจากดานใน เปนบานพับ บานเลื่อน หรือเปนรูปแบบอื่นเพื่อใหสามารถ

เขาชวยเหลือผูใชบริการในกรณีหมดสติได 

(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดใน    

ราชกิจจานุเบกษา 

ใหนําขอ ๑๓ มาใชบังคับกับสวมสาธารณะดวยโดยอนุโลม 

ประเภทของอาคารหรือสถานที่ทีใ่หบริการสวมสาธารณะซึ่งตองดาํเนินการตามวรรคหนึ่งและ 

วรรคสอง ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 



๗ 
 

ขอ ๑๕ เจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีสวมเคลื่อนที่ ตองดําเนินการให     

สวมเคลื่อนท่ีถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปดใหบริการ โดยใหนําสุขลักษณะในขอ ๑๔ วรรคหนึ่งมาใชบังคับ

ดวยโดยอนุโลม และใหดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(๑) จัดใหมีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลไดมากกวาถังเก็บกักน้ําสะอาดโดย 

ทอระบายและถังเก็บกักสิง่ปฏิกลูตองอยูในสภาพด ีไมแตกหรือชํารุด และสามารถปองกันสตัวแมลง หรือพาหะ

นําโรคได ทั้งนี้ ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลตองมีทอระบายอากาศที่สูงพนหลังคาของยานพาหนะหรือแพ หรืออยูใน

ตําแหนงที่ไมสงกลิ่นเหม็นรบกวน 

(๒) เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงาน ตองขนสิ่งปฏิกูลไปกําจัดในระบบกําจัด       

สิ่งปฏิกูลที่ไดมาตรฐานตามขอ ๒๑ 

(๓) ในกรณีท่ีสวมเคลื่อนที่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล การระบายน้ําทิ้งและกากตะกอนตองผาน 

การกําจัดสิ่งปฏิกูลแลว โดยน้ําทิ้งและกากตะกอนนั้นตองไดมาตรฐานตามขอ ๒๒ วรรคหนึ่ง 

(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่แพใชเปนที่อยูอาศัยประจําหรือแพที่มีสวมเคลื่อนที่ ซึ่งไมมีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล

หรือไมสามารถสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลไปกําจัดได ใหแพดังกลาวจัดใหมีสวมไวบนพื้นดินโดย      

ใหนําขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๖ ผูที่จัดใหมีสวมชั่วคราว ตองจัดใหสวมชั่วคราวตั้งอยูในบริเวณที่มีความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสินของผูใชบริการ และตองดําเนินการใหสวมชั่วคราวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปดใหบริการ 

ดังตอไปน้ี 

(๑) พื้น ผนัง หลังคา และประตูของหองสวม รวมทั้งสุขภัณฑมีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง 

ทนทานตอการรับน้ําหนัก ไมกอใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุตอผูใชบริการ และดูแลใหสะอาดพรอมใชงาน   

อยูเสมอ รวมทั้งมีการถายเทอากาศที่ดี 

(๒) จัดใหมีนํ้าใชที่สะอาดและเพียงพอสําหรับใชงาน 

(๓) จัดใหมีอางลางมือพรอมสบูหรือผลิตภณัฑอ่ืนใดสาํหรับทําความสะอาดมือซ่ึงพรอมใชงาน 

(๔) จัดใหมีสายฉีดน้ําชําระที่สะอาดและอยูในสภาพพรอมใชงาน หรือกระดาษชําระชนิดยุย

และกระจายตัวไดงายเมื่อเปยกน้ําซ่ึงสามารถทิ้งลงในโถสวมได ในกรณีที่กระดาษชําระเปนชนิดที่ไมสามารถ 

ทิ้งลงในโถสวมไดหรือระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลไมสามารถรองรับกระดาษชําระไดใหรวบรวมกระดาษชําระที่ใชแลว

ใสที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี ไมร่ัวซึม และเก็บขนไปกําจัดอยางถูก

สุขลักษณะ เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชําระที่ใชแลว 



๘ 
 

(๕) จัดใหมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล      

ตามขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) และเมื่อถังเกบ็กักสิ่งปฏกิูลเต็มตองขนสิ่งปฏิกูลไปกําจัดในระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม

ตามขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) 

(๖) เมื่อเสร็จสิ้นการใชงาน ตองกําจัดสิ่งปฏกิูลที่ตกคางอยางถูกตอง และร้ือถอน รวมทั้งปรับ

พื้นที่ใหอยูในสภาพที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดใน    

ราชกิจจานุเบกษา 

สวนที่ ๒ 

สุขลักษณะในการขนสิง่ปฏิกลู 

ขอ ๑๗ ผูมีหนาที่จัดการสิ่งปฏิกูล ตองขนสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณที่จําเปนตามที่กําหนดไวในขอ ๑๙            

ที่มีจํานวนเพียงพอกับการใหบริการ 

(๒) ดําเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในชวงเวลาที่เหมาะสม โดยตองมีมาตรการปองกันกลิ่นในขณะท่ี

ทําการสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อไมใหรบกวนผูที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกลเคียงจนเปนเหตุรําคาญ 

(๓) ทําความสะอาดทอสําหรับใชสูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแลวโดยการสูบ       

น้ําสะอาดจากถังเพื่อลางภายในทอหรือสายสูบ และทําความสะอาดทอหรือสายสูบดานนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูล

ดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

(๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหลนหรือรั่วไหล ใหทําลายเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อแลว            

ทําความสะอาดดวยน้ํา 

(๕) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพพรอมใชงานสําหรับ

ผูปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก        

การปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมใหมีการใชอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณ      

สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนไวประจํายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 

(๖) ผูปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลตองสวมเสื้อผามิดชิด ถุงมือยางหนา ผาปดปากปดจมูก

และสวมรองเทาพื้นยางหุมแขง รวมทั้งตองทําความสะอาดถงุมือยางหนาและรองเทาพื้นยางหุมแขงทกุครั้งหลัง

การปฏิบัติงาน 

(๗) ตองทําความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอยางนอย         

วันละหน่ึงคร้ังน้ําเสียทีเ่กิดจากการทําความสะอาดตองเขาสูระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสีย หรือบอซึมโดยบอซึม   

ตองอยูหางจากแมน้ํา คู คลอง หรือแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวาสิบเมตร 



๙ 
 

(๘) ตองจัดใหมีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกวางขวางเพียงพอสําหรับจอดเก็บยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 

(๙) หามนํายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใชในกิจกรรมอื่น และหามนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่

สาธารณะ 

(๑๐) ดําเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด      

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๘ ผูมีหนาที่จัดการสิ่งปฏิกูลตองจัดใหผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่สูบและขนสิ่งปฏิกูล   

ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งปฏิกูล  ทั้ งนี้              

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๙ ยานพาหนะสําหรับขนสิ่งปฏิกูลตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) ถังที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูลตองมีฝาเปดและปดอยูดานบน โดยสามารถปดไดมิดชิด ไมรั่วซึม 

และปองกันกลิ่น สัตว แมลง หรือพาหะนําโรคได 

(๒) ทอหรือสายที่ใชสูบสิ่งปฏิกูลตองไมร่ัวซึม 

(๓) มีอุปกรณสูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยูในสภาพ 

ที่ใชการไดดี 

(๔) มีชองเก็บอุปกรณทําความสะอาดประจํายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เชน ถังใสน้ํา ไมกวาด 

และน้ํายาฆาเชื้อ 

(๕) บนตัวถังที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูลตองมีขอความวา “ใชเฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” โดย              

สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดําเนินการโดยราชการสวนทองถิ่น ใหแสดงชื่อของราชการ       

สวนทองถิ่นนั้นดวยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ดานขางทั้งสองดานของตัวถัง                

ที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูล โดยอยูในตําแหนงที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดําเนินการโดยผูที่ไดรับมอบหมายจากราชการสวนทองถิ่นภายใต

การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิน่ ใหแสดงชื่อของราชการสวนทองถิ่นนั้นดวยตัวหนังสือขนาดที่สามารถ

มองเห็นไดชัดเจนไวที่ดานขางทั้งสองดานของตัวถังที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูล พรอมดวยขอความระบุชื่อ ที่อยู      

และหมายเลขโทรศัพทของผูที่ไดรับมอบหมาย โดยอยูในตําแหนงที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกลูดาํเนินการโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหแสดงรหัส 

หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพรอมดวยขอความระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนิติบุคคล              

ที่ไดรับอนุญาตหรือเจาของกิจการดวยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ดานขางทั้งสองดาน       

ของตัวถังที่ใชบรรจุสิ่ งปฏิกูล ในตําแหนงที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษรตองมี             



๑๐ 
 

ความสู งไมนอยกว าสิบเซนติ เมตร ในกรณีที่ ได รับใบอนุญาตจากราชการส วนทองถิ่นหลายแห ง                         

ใหแสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก และให เก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่น                   

ไวในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพื่อการตรวจสอบ 

 

 

ขอ ๒๐ ในการขนสิ่งปฏิกูล ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดเสนทางและออกเอกสารกํากับ  

การขนสิ่งปฏิกูล เพื่อปองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 

เอกสารกํากับการขนสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ 

คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

สวนที่ ๓ 

สุขลักษณะในการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

ขอ ๒๑ ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบงเปนสองระบบ ไดแก 

(๑) ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ 

(๒) ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ตองมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน  

และวิ ธีก ารระบายน้ํ าทิ้ งที่ ได มาตรฐาน ทั้ งนี้  ตามหลัก เกณฑ  วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อนไขที่ รั ฐมนต รี                        

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๒ ในการระบายน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ผานระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแลว น้ําทิ้งและกากตะกอน 

ตองมีปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ไมเกินปริมาณที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

วิธีการเก็บตัวอยางและการตรวจหาไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli)

ในน้ําทิ้ งและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให เปนไปตามหลักเกณฑ วิ ธีการและเงื่อนไขที่ รัฐมนต รี                

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๓ ผูมีหนาที่จัดการสิ่งปฏิกูลตองจัดใหผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดสิ่งปฏิกูลไดรับ   

การตรวจสุ ขภาพประจําป  และได รับการฝ กอบรมความรู เ กี่ ย วกับการจัดการสิ่ ง ปฏิ กูล  ทั้ งนี ้                    

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๔ ผูมีหนาที่จัดการสิ่งปฏิกูลตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดสิ่งปฏิกูล และจัดใหมีอุปกรณหรือเคร่ืองมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น      



๑๑ 
 

จากการปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมใหมีการใชอุปกรณหรือเคร่ืองมือดังกลาว รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณ

สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนติดตั้งไวในบริเวณหรือสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล 

ขอ ๒๕ ผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดสิ่งปฏิกูลตองสวมเสื้อผามิดชิด ถุงมือยางหนา ผาปดปาก 

ปดจมูก และสวมรองเทาพื้นยางหุมแขง รวมทั้งตองทําความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเทาพื้นยางหุมแขงทุก

ครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

 
 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

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

ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัด หรือหาประโยชนจากการจัดการ

สิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองไดรับใบอนุญาตจาก        

เจาพนักงานทองถิ่น   

ใบอนุญาตที่ออกใหตามวรรคหนึ่งใหมีอายดุังตอไปนี ้

(๑) ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสิง่ปฏิกลูใหมอีายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนญุาต 

(๒) ใบอนุญาตการกําจัดสิง่ปฏิกลูใหมอีายุหาปนบัแตวันที่ออกใบอนุญาต 

(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชนจากการจัดการสิ่งปฏิกูลใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออก  

ใบอนุญาต 

ผูใดไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึง่แลว  ใหถือวาไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย  

การสาธารณสุขแลว 

ขอ ๒๗ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๒๖  ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  

ที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังตอไปน้ี  

(๑) บตัรประจําตัวประชาชน 

(๒) สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ทีด่ิน/อาคาร/ยานพาหะ) 

(๓) หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่สงไปกําจัด 

ที่อื่น)  

(๔) หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีที่กฎหมายกําหนด)  

(๕) หลกัฐานการรับฟงความคดิเห็นจากผูมสีวนไดเสีย (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

(๖) ใบมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

(๗) หลกัฐานอื่นที่จําเปน 



๑๒ 
 

ขอ ๒๘  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตองครบถวน      

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการทันที หากไมสามารถดําเนินการได  

ในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา     

ที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย  

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด   

ในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่ง      

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชา    

ทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ขอ ๒๙ ผูได รับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน (หรือตามที่ เห็นสมควร)         

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอ     

เจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว  

ขอ ๓๐ การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุ 

ใบอนุญาต 

ผูที่ยื่นขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบกิจการ

ตอไป และไดมายื่นขอตออายุใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมภายในกําหนดหกสิบวัน (หรือตามที่

เห็นสมควร) นับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว ใหถือวาไดยื่นขอตออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนด

และการประกอบกิจการในระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต แตเมื่อไดรับ

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต 

หากพนกําหนดหกสิบวันตองดําเนินการขอใบอนุญาตใหม 

ขอ ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบญัญตันิี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 

ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต  

ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด        

ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 



๑๓ 
 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ    

วิธีการ  และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก           

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสญูหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
 

หมวด ๖ 

คาธรรมเนียม 

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

ขอ ๓๓ ใหราชการสวนทองถิ่นที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล    

และคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 
 

 

หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 

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

ขอ ๓๔ ผูกระทําความผิดตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราช 

บัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณี 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่        เดือน  มถิุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

 

            (ลงชื่อ)      

                       (นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจดิเจริญ) 

                          นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 

 

    

 

 



๑๔ 
 

                   เห็นชอบ 

 

 

         (ลงชือ่ )  

                      (นายสฤษดิ์ วิฑูรย) 

                ผูวาราชการจังหวดัอบุลราชธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

อัตราคาธรรมเนยีมการใหบริการขน กําจัด และการออกใบอนุญาต 

ทายเทศบญัญตัเิทศบาลนครอุบลราชธานี 

การจัดการสิ่งปฏิกลู 

พ.ศ. ... 

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

(๑) คาเกบ็และขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึง่ๆ คดิในอตัรา   

1.1  ลูกบาศกเมตรแรก หรือไมถึงลูกบาศกเมตรแรก ลูกบาศกเมตรละ  150  บาท 

1.2  ลูกบาศกเมตรตอไป ลูกบาศกเมตรละ     50  บาท 

1.3  เศษไมถึงครึ่งลกูบาศกเมตร หรือเศษเกินครึ่งลกูบาศกเมตรใหคดิในอตัรา  

เทากับ ๑ ลกูบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ     50  บาท 

1.4  คาบริการหองสขุาเคลือ่นทีช่ั่วคราว      หองละ  500  บาท/วัน 

1.5  คาบริการรถสขุาเคลื่อนท่ีชั่วคราว        คันละ  5,000 บาท/วัน  

(2) อัตราคาธรรมเนยีมในการออก ใบอนุญาตประกอบกิจการ รบัทําการเกบ็ ขน หรือกําจัดสิง่ปฏิกลูโดยทํา
เปน ธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ 

 2.๑  รับทําการเกบ็ สิ่งปฏิกูล   ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บาท 

 2.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏกิูล                     ฉบบัละ 7,5๐๐ บาท  

 ๒.๓  รับทําการใหบริการหองสขุาเคลื่อนที่ชั่วคราว      ฉบับละ  500  บาท/ตู 

  2.5  รับทําการใหบริการรถสุขาเคลือ่นทีช่ั่วคราว      ฉบับละ  5,000 บาท/คัน 

 


