เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แบบเอกสารกากับการขนสิง่ ปฏิกูล
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบเอกสารกากับการขนสิ่งปฏิกูล เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล
สามารถดาเนินการควบคุมกากับการขนสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุ ข
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบเอกสารกากับการขน
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบกาจัด
สิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ แล้วนาไปยังระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม
“ผู้ขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า หน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ดาเนินการขนสิ่งปฏิกูล ดังนี้
(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
(๒) ราชการส่วนท้องถิน่ อื่นหรือหน่วยงานของรัฐที่ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นมีขอ้ ตกลงดาเนินการ
ร่วมกันตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
(๓) ผู้ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙
“ผู้กาจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า หน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ดาเนินการกาจัดสิ่งปฏิกูล
ดังนี้
(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
(๒) ราชการส่วนท้องถิน่ อื่นหรือหน่วยงานของรัฐที่ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นมีขอ้ ตกลงดาเนินการ
ร่วมกันตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
(๓) ผู้ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙
ข้อ ๔ ในการขนสิ่งปฏิกูล ผู้ขนสิ่งปฏิกูลและผู้กาจัดสิ่งปฏิกูล ต้องดาเนินการควบคุมกากับ
การขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล ดังนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

(๑) ผู้ขนสิ่งปฏิกูลจากผู้ขอรับบริการต้องจัดทาแบบบันทึกของผู้ขนสิ่งปฏิกูล ๑ ที่แนบท้าย
ประกาศนี้ โดยต้นฉบับให้ผู้ขนสิ่งปฏิกูล และสาเนาให้ผู้ขอรับบริการ ผู้กาจัดสิ่งปฏิกูลและเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นคนละหนึ่งฉบับ
(๒) ผู้กาจัด สิ่งปฏิ กูลต้องจัด ทาแบบบัน ทึกของผู้กาจัด สิ่งปฏิกูล ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้
โดยต้นฉบับให้ผู้กาจัดสิ่งปฏิกูล และสาเนาให้ผู้ขนสิ่งปฏิกูลและเจ้าพนักงานท้องถิ่นคนละหนึ่งฉบับ
(๓) ภายในวัน ที่ ห้ าของเดื อ นถั ด ไป ให้ ผู้ ข นสิ่ งปฏิ กู ล และผู้ ก าจั ด สิ่ งปฏิ กู ล แล้ วแต่ ก รณี
ต้องส่งแบบสรุปการขนสิ่งปฏิกูลหรือการกาจัดสิ่งปฏิกูลประจาเดือน ๓ ที่แนบท้ายประกาศนี้เสนอต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แบบบันทึกของผู้ขนสิ่งปฏิกูล ๑
ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการขนสิ่งปฏิกูล...............................................................................................
หมายเลขอนุญาตของผู้ประกอบการ……………………………… อนุญาตโดย…………………………..….…………
ที่อยู่บ้านเลขที่……………..…. หมู่ท…ี่ ..........… ตาบล......................... อาเภอ...........................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์……………………………………………………………………….………….
หมายเลขทะเบียนรถสูบสิ่งปฏิกูล.................ชื่อคนขับรถ ..........................โทรศัพท์..............................
ชื่อพนักงานเก็บขน...................................................... โทรศัพท์.............................................................
ผู้ขอรับบริการ ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................
ชื่อและประเภทอาคาร …………………………………………………………………………………………………………..…
ที่อยู่เลขที่ ……….. หมู่ที่ …..…… ถนน …………….…. ตาบล ..................... อาเภอ ..................................
จังหวัด ........................................ โทรศัพท์ …………….……………………………………………………….…………
มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการดังกล่าว เข้าทาการสูบสิ่งปฏิกูล ณ อาคาร
สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้
ลงชื่อ................................................................ผู้ขอรับบริการ
(................................................................)
การบันทึกการปฏิบัติงาน
วัน/เดือน/ปี ปริมาณสิ่งปฏิกูล
(ลูกบาศก์เมตร)

เวลาเข้าสูบ

เวลาออก

ลงชื่อผู้ขอรับบริการ

คำรับรองของผู้ขนสิ่งปฏิกูล : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดาเนินการสูบสิ่งปฏิกูลตามวัน/เวลา/ปริมาณ ที่
ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้ขนส่งเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ลงชื่อ........................................................ผูข้ นสิ่งปฏิกูล
(........................................................)
หมำยเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสาเนาสามฉบับ
1. ต้นฉบับให้ผู้ขนสิ่งปฏิกูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. สาเนามอบให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการครั้งต่อไป ไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี หรือสี่ปี แล้วแต่กรณี)
3. สาเนามอบให้ผู้กาจัดสิ่งปฏิกูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบในแบบบันทึกของผู้กาจัดสิ่งปฏิกูล)
๔. สาเนามอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบบันทึกของผู้กำจัดสิ่งปฏิกูล ๒
ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการกาจัดสิ่งปฏิกูล………………………………........................................................
หมายเลขอนุญาตของผู้ประกอบการ……………………………………… อนุญาตโดย…………………………………
ที่อยู่บ้านเลขที่ ….……….. หมูท่ …ี่ ................… ตาบล............................ อาเภอ.......................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์……………………………………………….……………………….…………
ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการขนสิ่งปฏิกูล……….…………………………........................................................
หมายเลขอนุญาตของผู้ประกอบการ………………….……………… อนุญาตโดย…………………...……………..…
ที่อยู่บ้านเลขที่……..…. หมู่ที่…...................… ตาบล......................... อาเภอ...........................................
จังหวัด................................................................โทรศัพท์………………….………………………………..…………
หมายเลขทะเบียนรถสูบสิ่งปฏิกูล.............ชื่อคนขับรถ .............................โทรศัพท์...............................
ชื่อพนักงานเก็บขน....................................................... โทรศัพท์............................................................
ได้นาสิ่งปฏิกูลมาส่งให้ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการกาจัดสิ่งปฏิกูล ณ อาคารสถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้
เพื่อดาเนินการกาจัด
กำรบันทึกกำรปฏิบัติงำน
วัน/เดือน/ปี ปริมาณสิ่งปฏิกูล เวลารถเข้า
เวลารถออก รายชื่อผู้ขอรับบริการ
(ลูกบาศก์เมตร)
๑ ………………………….
๒ ..............................
๓ ..............................
ทั้งนี้ ได้แนบสาเนาแบบบัน ทึก ของผู้ขนสิ่งปฏิกูล จานวน....ฉบับ เพื่อประกอบกับแบบบันทึ กของ
ผู้กาจัดสิ่งปฏิกูลมาด้วยแล้ว
ลงชื่อ.......................................................ผูข้ นสิ่งปฏิกูล
(.........................................................)
คำรับรองของผู้กำจัดสิ่งปฏิกูล : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูล ตามวัน/เวลา/ปริมาณที่ระบุ
ในตารางข้างต้นจริงและได้ดาเนินการกาจัดตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ลงชื่อ....................................................ผู้กาจัดสิ่งปฏิกูล
(.....................................................)
หมำยเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสาเนาสองฉบับ ดังนี้ 1. ต้นฉบับให้ผู้กาจัดสิ่งปฏิกูล
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 2. สาเนามอบให้ผู้ขนสิ่งปฏิกูล 3. สาเนามอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบสรุปกำรขนสิ่งปฏิกูลหรือกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ๓
ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการขนสิ่งปฏิกูล/ผู้ประกอบการกาจัดสิ่งปฏิกูล ……….....................................
หมายเลขอนุญาตของผู้ประกอบการ……………………….……………… อนุญาตโดย…………………………….…
ที่อยู่บ้านเลขที่……………. หมู่ท…ี่ ...............… ตาบล............................ อาเภอ.......................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์……………………………………………………………………….…………
ขอรายงานผลการปฏิบัติ ประจาเดือน ……………..……….. พ.ศ………………
ประเภทกำรให้บริกำร
 ดาเนินการขนสิ่งปฏิกูล

จำนวนผู้ใช้บริกำร

ปริมำณสิ่งปฏิกูล
(ลูกบาศก์เมตร)

…………………… ราย

 ดาเนินการกาจัดสิ่งปฏิกูล …………………… ครั้ง
ค ำรั บ รอง : ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ได้ ข นสิ่ ง ปฏิ กู ล /ก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ประจ าเดื อ น………………
จากผู้ใช้บริการในปริมาณที่ระบุไว้ข้างต้นจริง และได้ดาเนินการ ขนสิ่งปฏิกูล/กาจัด
สิ่งปฏิกูล ตามข้อกาหนดของกฎหมายแล้ว
ลงชื่อ............................................... ผู้ขนสิ่งปฏิกูล
(..................................................)
ลงชื่อ............................................... ผู้กาจัดสิ่งปฏิกูล
(..................................................)
หมำยเหตุ : เอกสารต้นฉบับส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป

