
 หนา   ๑๘๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิตวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  มาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับ  มาตรา  ๖๐   

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลนครรังสิตโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครรังสิต  และผูวาราชการจังหวัด

ปทุมธานี  จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล   

พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครรังสิตตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย   

ณ  สํานักงานเทศบาลนครรังสิตแลวเจ็ดวัน   

บรรดาเทศบญัญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนเทศบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ 

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีนครรังสิต 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีนครรังสิตรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

สวนที ่ ๑ 

บททั่วไปเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๕ หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีเทศบาลนครรังสิตจัดไวให 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลอยาง

เพียงพอที่รองรับส่ิงปฏิกูลตามวรรคหนึ่งตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และปองกันกล่ินเหม็น

ออกมาขางนอกตามแบบคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๗ หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรองรับ  รถขน   

เรือขน  สถานที่เก็บ  หรือสถานท่ีพักส่ิงปฏิกูลของเทศบาลนครรังสิต  เวนแตเปนการกระทําตามหนาท่ี

ของพนักงานเทศบาลหรือเจาหนาที่ของเทศบาลนครรังสิต 

ขอ ๘ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน   

ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  หรือเมื่อไดทํา 

การปดประกาศไวในที่เปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันนับตั้งแตวันปดประกาศแลว  เจาของหรือ 



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ผูครอบครองอาคารสถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงาน 

ทองถิ่น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลจากอาคารสถานท่ี  หรือบริเวณนั้น  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู 

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวตามขอ  ๑๐ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ 

 

สวนที ่ ๒ 

คาธรรมเนียมการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลของเทศบาลนครรังสิตหรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลนครรังสิตมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกเทศบาลนครรังสิตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๒ 

การดําเนนิกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรอืกําจัดส่ิงปฏิกลู 

 

สวนที ่ ๑ 

หลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขการขอ  และการออก 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตเทศบาลนครรังสิต  จะตองย่ืนคําขอรับ 

ใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล 

(๒) แผนการดําเนินกิจการซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยวิธีดําเนินการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูล  เครื่องมือ  อุปกรณ  สถานที่และบุคลากรที่ใชในการดําเนินการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

(๓) หลักฐานเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานตามขอ  ๑๒  เชน  ภาพถายอุปกรณ

เครื่องมือปฏิบัติงาน  สําเนาคูมือการจดทะเบียนรถ  เปนตน 



 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๕) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองมีลักษณะตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  หากเปนบุคคลธรรมดาตองมีอายุไมต่ํากวา  ๒๐  ปบริบูรณ 

(๒) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ  ไมเปนผูวิกลจริต  หรือเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ตองมีพาหนะและวัสดุอุปกรณที่ใชในการเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะ  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๔) ตองมีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

(๕) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตวัพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะเก็บขนส่ิงปฏิกูล  

และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือ

เจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดเห็นไดชัดเจนตามที่เทศบาลนครรังสิตประกาศกําหนด 

(๖) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือ  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงและผาปดปากและจมูกสําหรับ

ผูปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติงาน   

(๗) ตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลจะตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) มีคุณลักษณะตามขอ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒) 

(๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะและไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือกอใหเกิด

เหตุรําคาญตอประชาชน 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

สวนที ่ ๒ 

เงื่อนไขที่ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบตั ิ

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

(๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานแตงกายใหถูกสุขลักษณะ  สวมผาปดปาก  

จมูก  ถุงมือยาง  และรองเทายางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

(๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลวใหทําการดูด 

น้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูด 

ส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 

(๓) ทําความสะอาดพาหนะเก็บขนส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่ออกปฏิบตัิงาน

เก็บขนส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ 

กอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

(๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหดําเนินการเก็บและทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาดในทันที 

(๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บขนส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

(๑) ตองระบุวิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูล  สถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูลตอเจาพนักงานทองถิ่น 

(๒) สถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูลตองไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) ตองดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูรับบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูไดรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับ 

บริการทุกรายโดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและ

ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ

กําหนด   



 หนา   ๑๙๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๗ เมื่อผูรับไดใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือ

แจงพนักงานทองถิ่นลวงหนากอนเลิกการใหบริการอยางนอยสิบหาวัน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาท่ีทําขึ้นระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูรับบริการ  

เชน  การเปล่ียนอัตราคาบริการ  ผูไดรับใบอนุญาตตองสําเนาสัญญาท่ีแกไขแลวนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสามสิบวัน  กอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๑๘ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม.  ๔ 

 

สวนที ่ ๓ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการตออายุใบอนญุาต  การขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๑๙ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลนครรังสิตเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําหลักเกณฑในสวนท่ี  ๒   

ของหมวดนี้มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๙๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอเจาพนักงานตํารวจแหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ขอ ๒๑ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  

วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทาเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญเสีย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลง  เลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

 

สวนที ่ ๔ 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา 

ที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนยีมที่คางชาํระ  เวนแตผูไดรับอนญุาต 

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของเทศบาล 

นครรังสิต 

 

หมวด  ๓ 

แบบพิมพและบทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๔ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๙๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ  

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.  ๒   

(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปน

ธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๓ 

(๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  ขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘  ตองระวางโทษ

ตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙  และขอ  ๑๐  ตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๗๓/๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๖ ในระหวางท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังไมออกประกาศตามขอ  ๑๖  ใหผูไดรับใบอนุญาต

สามารถประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลไดทันทีภายหลังไดรับใบอนุญาตใหประกอบ

กิจการแลวแตกรณี 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ธีรวฒุิ  กล่ินกุสุม 

นายกเทศมนตรนีครรังสิต 
 



เอกสารแนบทาย ๓/๑ 

  แบบ สม.๑ (สิ่งปฏิกูล) 

เลขท่ีรับ........../..............        
 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 
 

            เขียนที่......................................................... 
 
                               วันที่.........เดือน........................พ.ศ. .......... 
เรียน   นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
  ขาพเจา................................................................. อายุ...............ปสัญชาติ........................... 
 
อยูบานเลขที่...................หมูที่............ซอย..........................................ถนน....................................................... 
 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด............................................ 
 
หมายเลขโทรศัพท............................................................โทรสาร..................................................................... 
 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล             
 
ประเภท................................................................................................................ตอนายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
โดยใชชื่อในการประกอบกิจการวา...................................................................................................................  
 
จํานวนรถยนตที่ใชในการประกอบกิจการ.................คัน  จํานวนคนงาน................คน 
 
ตั้งอยู ณ เลขที่....................หมูที่........... ซอย........................................ ถนน................................................... 
 
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต................................... จังหวัด.......................................... 

 
หมายเลขโทรศัพท............................................................โทรสาร..................................................................... 

 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบคําขอดังตอไปนี้ 

 ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่เปนนิติบุคคล 
 ๒)  แผนการดําเนินกิจการซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยวิธีดําเนินการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล เคร่ืองมือ  
อุปกรณ  สถานที่และบุคลากรที่ใชในการดําเนินการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 ๓) หลักฐานเก่ียวกับอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานตามขอ  ๑๑  เชน ภาพถายอุปกรณเคร่ืองมือปฏิบัติงาน  
สําเนาคูมือการจดทะเบียนรถ  เปนตน 
 ๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก 
         ............................................................................................................................................................... 
          ๕)  อ่ืน ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ไดแก 

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
       ลงชื่อ...................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
              (.................................................) 



เอกสารแนบทาย ๓/๑ 

     แบบ สม. ๒ (สิ่งปฏิกูล) 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 
 

เลมที่..............เลขที่................... 

 

    อนุญาตให......................................................................... อายุ.............ปสัญชาติ.............. 

อยูบาน/สํานักงานเลขที่................หมูที่...........ซอย..........................................ถนน........................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท............................................................โทรสาร..................................................................... 

  ขอ ๑. ดําเนินการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

ประเภท...................................................................คาธรรมเนียม.........................บาท (.................................)  

ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่........... เลขที่............ ลงวันที่.............เดือน...................................... พ.ศ. ................     

โดยใชชื่อประกอบกิจการวา............................................................................................................................... 

จํานวนรถยนตที่ใชในการประกอบกิจการ.................คัน  จํานวนคนงาน................คน 

ตั้งอยู ณ เลขที่....................หมูที่........... ซอย........................................ ถนน................................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท............................................................โทรสาร..................................................................... 

 

  ขอ ๒. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๒) ........................................................................................................................................ 

 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่............. เดือน.......................... พ.ศ. ............... 

 

   ออกให ณ วันที่............. เดือน.......................... พ.ศ. ............... 

 

ลงชื่อ.............................................                                        ลงชื่อ............................................. 

      (...........................................)                                              (...........................................) 

                 ผูรับเงิน                                                              เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

คําเตือน (๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย  เห็นไดงาย 

           (๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ  ๒๐  

 



เอกสารแนบทาย  ๓/๑ 

แบบ  สม.๓ (สิ่งปฏิกูล) 
 

เลขท่ีรับ........../.............. 
 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 
    

        เขียนท่ี.............................................. 
 

      วันท่ี............. เดือน.......................... พ.ศ. ................... 
 

ขาพเจา................................................................. อายุ...............ปสัญชาติ........................... 
 

อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี............ซอย..........................................ถนน....................................................... 
 

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

หมายเลขโทรศัพท............................................................โทรสาร..................................................................... 

 

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 

ประเภท................................................................................................................ตอนายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 

โดยใชชื่อในการประกอบกิจการวา...................................................................................................................  
 

จํานวนรถยนตท่ีใชในการประกอบกิจการ.................คัน  จํานวนคนงาน................คน 
 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี....................หมูท่ี........... ซอย........................................ ถนน................................................... 
 

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

หมายเลขโทรศัพท............................................................โทรสาร..................................................................... 
 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. .................................................................................................................................................................. 

๓. .................................................................................................................................................................. 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

  ลงชื่อ...............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

        (..............................................) 



เอกสารแนบทาย ๓/๑ 

           แบบ สม. ๔ (สิ่งปฏิกูล) 
 

เลขท่ีรับ........../.............. 
 

คําขออนุญาตตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 
 

        เขียนท่ี................................................. 

วันท่ี................ เดือน.......................... พ.ศ. ................... 

ขาพเจา................................................................. อายุ...............ปสัญชาติ........................... 

อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี............ซอย..........................................ถนน....................................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท............................................................โทรสาร..................................................................... 

โดยใชชื่อในการประกอบกิจการวา .................................................................................................................... 

จํานวนรถยนตท่ีใชในการประกอบกิจการ.................คัน  จํานวนคนงาน................คน 

ตั้งอยูเลขท่ี ................หมูท่ี............. ตรอก/ซอย............................ ถนน ........................................................... 

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

จังหวัด ................................................. โทรศัพท .............................................................................................. 

  ขอยื่นคําขอตอนายกเทศมนตรีนครรังสิต  ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

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

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

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

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

  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

     ลงชื่อ.....................................ผูยื่นคําขอ 

           (...................................) 

 



เอกสารแนบทาย ๓/๒ 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

๒ 

อัตราคาธรรมเนียม  เก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 

๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศกหรือลูกบาศกเมตร

แรก และลูกบาศกเมตรตอๆ ไป                                         ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน รับทําการ

กําจัดสิ่งปฏิกูล 

๒.๑ ใบอนุญาตรับทําการ เก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                                                    ฉบับละ 

๒.๒ ใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือ โดยไดรับประโยชนตอบ

แทนดวยการคิดคาบริการ                                                         ฉบับละ 

๒.๓ ใหบริการตั้งหองสุขาชั่วคราว                                                ฉบับละ 

๒.๔ ใหบริการรถสุขาชั่วคราว                                                     ฉบับละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒o๐ 

๑o๐ 

 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

 



เอกสารแนบทาย ๓/๒ 

 

บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูงทายเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สําหรับการบริการรับทําการเก็บ ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

๒ 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ  

๑.๑ เศษของลูกบาศกหรือลูกบาศกเมตรแรก  

      และลูกบาศกเมตรตอๆ ไป                                           ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

      (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด

สิ่งปฏิกูล 

๒.๑ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล                                                  ลูกบาศกเมตรละ 

๒.๒ ใหบริการตั้งหองสุขาชั่วคราวตอคน                                           ครั้งละ 

๒.๓ ใหบริการรถสุขาชั่วคราวตอคน                                                ครั้งละ 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๕ 

๕ 

 

 

 


