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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตอน 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตอน  วาดวยการจัดการ

ส่ิงปฏิกูล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานตอน

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตอนและนายอําเภอรัตนวาป  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตอน  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตอนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตอน  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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  “การจัดการส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการรองรับ 

การขน  การบําบัดและการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  “โถสวมแบบนั่งยอง”  หมายความวา  โถสวมท่ีผูใชจะตองวางเทาบนที่วางเทา 

ของโถสวมแลวนั่งยอง 

  “โถสวมแบบนั่งราบ”  หมายความวา  โถสวมที่ผูใชจะตองนั่งลงบนที่รองนั่งของโถสวม 

  “สวม”  หมายความวา  ระบบรองรับส่ิงปฏิกูลรวมทั้งตัวเรือนสําหรับปดบังขณะใชงาน   

  “สวมสาธารณะ”  หมายความวา  สวมที่หนวยงานของรัฐหรือเอกชนจัดไวใหบุคคล

ทั่วไปเขาใชบริการหรือสวมที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดใหเปน

สวมสาธารณะ 

  “สวมเคล่ือนที่”  หมายความวา  สวมบนยานพาหนะทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  

หมายความรวมถึงหองสวมบนแพ   

  “สวมชั่วคราว”  หมายความวา  สวมท่ีไมไดสรางเปนการถาวร  รวมถึงสวมประกอบ

สําเร็จรูป 

  “การขนส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล

แลวนําไปยังระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม 

  “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  ถังหรือบอท่ีมีลักษณะท่ีมิดชิด  น้ําซึมผานไมได  

เพ่ือใชเปนท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลจากสวมกอนขนไปบําบัดหรือกําจัดตอไป 

  “การบําบัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การดําเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูล

ทั้งที่สูบจากสวมและส่ิงปฏิกูลจากระบบทอ  ใหปราศจากพิษภัย  การกอใหเกิดโรค  สภาพอันนารังเกียจ

และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย   

  “การกําจัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การนําส่ิงปฏิกูลที่ผานการบําบัดแลวดําเนินการ

จัดการตามความเหมาะสมหรือนําไปใชประโยชน   

  “ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่”  หมายความวา  กระบวนการบําบัด

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลจากอาคารเดี่ยว  เชน  บานพักอาศัย  อาคารชุด  โรงเรียน  หรืออาคารสถานที่ทําการ   

เปนตน 
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  “ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม”  หมายความวา  กระบวนการบําบัดหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลจากหลายอาคาร  ท้ังนี้  ใหหมายรวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่รับส่ิงปฏิกูลบําบัดดวย 

  “กากตะกอน”  หมายความวา  สวนท่ีเปนของแข็งซึ่งเหลือจากการบําบัดส่ิงปฏิกูล 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบานตอน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตอน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับ

ทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูล  หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให

บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขต

อํานาจของราชการสวนทองถิ่นและเผยแพรใหประชาชนทราบ 
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ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลของราชการสวนทองถิ่น  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่น

ดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลราชการสวนทองถิ่น 

จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๙ หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลในท่ีหรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 

ขอ ๑๐ ในกรณีจัดการชุมนุม  หรือการอื่นใดในทํานองเดียวกัน  ผูจัดการชุมนุมหรือผูใด 

ในทํานองเดียวกันตองจัดใหมีสวม  สวมสาธารณะ  สวมเคล่ือนที่  หรือสวมชั่วคราว  ท่ีถูกสุขลักษณะ 

ตามขอ  ๑๒  สําหรับใหบริการอยางเพียงพอตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

เพ่ือมิใหเปนที่นารังเกียจหรือเปนแหลงแพรโรค  ในกรณีการจัดการชุมนุมหรือการอื่นใด 

ในทํานองเดียวกันตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ินแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข

ตรวจสอบความเรียบรอยในการรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนท่ีของสถานที่นั้นใหตองดวยสุขลักษณะ   

ขอ ๑๑ ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  หรือสาธารณภัยตอสาธารณชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

จัดใหมีสวมเคล่ือนที่หรือสวมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามขอ  ๑๒  สําหรับใหบริการตามความเหมาะสม

กับสถานการณ   

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ยานพาหนะ  หรือสถานท่ีท่ีจัดใหบริการสวม

สาธารณะท้ังเอกชนและหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีหองสวมท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  โถปสสาวะ  ที่กดวาลวเปดน้ําของโถสวม

และโถปสสาวะใหสะอาดไมมีกล่ินเหม็น  และตองดูแลใหพรอมใชงานตลอดระยะเวลาท่ีเปดใหบริการ   

  (๒)  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาเปดปดมิดชิด  

อยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม  ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือ  หรือบริเวณใกลเคียง   

  (๓)  จัดใหมีสบูลางมือพรอมใหใชตลอดเวลาที่เปดใหบริการ   
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  (๔)  ตองจัดใหมีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลท่ีมีสภาพดี  ไมชํารุด  ไมแตก  หรือรั่วซึม  

สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงานตองขนส่ิงปฏิกูล 

ไปบําบัดและกําจัดใหไดมาตรฐานตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๓  ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการ

เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้   

  (๑)  จัดใหมียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณท่ีจําเปนตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๔  

และมีจํานวนเพียงพอกับการใหบริการ 

  (๒)  ใหดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในชวงเวลาที่เหมาะสม  มีมาตรการปองกันกล่ิน 

ในขณะท่ีทําการสูบส่ิงปฏิกูล  เพ่ือไมใหรบกวนอาคารสถานที่ใกลเคียงจนเปนเหตุรําคาญ   

  (๓)  ใหทําความสะอาดทอสําหรับใชสูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

โดยการสูบน้ําสะอาดจากถัง  เพ่ือลางภายในทอหรือสายสูบ  และทําความสะอาดทอหรือสายสูบดานนอก

ที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อ   

  (๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําลายเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อ  แลวทําความสะอาด

ดวยน้ํา   

  (๕)  ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  

และผานการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

  (๖)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานสูบ 

และขนส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ตลอดจน

เครื่องมือสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนไวประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๗)  ผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  

ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา   

ผายางกันเปอน  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
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  (๘)  หามนํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใชกิจการอื่น  และหามนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้ง 

ในท่ีสาธารณะหรือท่ีอื่นใดนอกจากสถานที่ที่ไดแจงไวกับราชการสวนทองถิ่น 

  (๙)  ตองทําความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนส่ิง

ปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองเขาสูระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสีย 

หรือบอซึม  โดยบอซึมตองอยูหางจากแมน้ํา  คู  คลอง  หรือแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

  (๑๐)  ตองจัดใหมีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลท่ีเปนสถานที่เฉพาะ   

มีขนาดกวางขวางเพียงพอ 

ขอ ๑๔ ยานพาหนะสําหรับขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังนี้   

  (๑)  ถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลมีฝาเปดปดอยูดานบน  โดยสามารถปดไดมิดชิด  ไมรั่วซึม  

และปองกันกล่ินและสัตวแมลงนําโรคได   

  (๒)  ทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม   

  (๓)  มีปมสูบส่ิงปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได  อยูในสภาพท่ีใชการไดดี  และมี

มาตรวัดส่ิงปฏิกูลดวย   

  (๔)  มีชองเก็บอุปกรณทําความสะอาดประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  เชน  ถังใสน้ํา  

ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

  (๕)  บนตัวถังที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีขอความท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนวา   

“ใชเฉพาะขนส่ิงปฏิกูล”   

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแล 

ของราชการสวนทองถิ่น  ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  

พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู   หมายเลขโทรศัพท 

ของบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนส่ิงปฏิกูล 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิกคาบริการ  ใหบุคคลนั้นแสดงรหัส 

หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต  รวมทั้งแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ท่ีอยู  
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หมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือชื่อเจาของกิจการไวดานขางทั้งสองดานของตัวถังที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่

บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน  โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร   

ขอ ๑๕ ตองมีมาตรการควบคุม  กํากับดูแลการขนส่ิงปฏิกูล  โดยการกําหนดเสนทาง 

ที่แนนอน  เพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่สาธารณะหรือท่ีอื่นใดนอกจากสถานท่ีที่ไดแจงไว 

กับราชการสวนทองถิ่น   

ขอ ๑๖ ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่ตองเปนไปตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน  

และวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  ทั้งนี้   

ตามประเภท  ขนาด  และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบําบัดหรือกํา จัด ส่ิงปฏิกูล   

หรือตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน  และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด   

ขอ ๑๗ ระบบบําบัดหรือกําจัด ส่ิงปฏิกูลรวมตองเปนไปตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน   

และวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  ทั้งนี้   

ตามประเภท  ขนาด  และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบําบัดหรือกํา จัด ส่ิงปฏิกูล   

หรือตามหลักเกณฑ  มาตรฐาน  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๘ ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่สูบและขนส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป   

และผานการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด   

ขอ ๑๙ จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานบําบัด 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนเครื่องมือสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน  ติดตั้งไวในบริเวณสถานที่บําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลดวย   

ขอ ๒๐ ผูปฏิบัติงานบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  

ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา   

ผายางกันเปอน  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน   

ขอ ๒๑ การบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลไมวาจะใชวิธีการใด  การนําน้ําทิ้งและกากตะกอน 

ท่ีผานการบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแลวไปใชประโยชนทางการเกษตรหรือกอนนําออกจากระบบน้ําทิ้ง 
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และกากตะกอนตองไดมาตรฐานปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  ดังนี้  ทั้งนี้  น้ําทิ้งที่ปลอย

ออกสูส่ิงแวดลอมตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของดวย 

 

 

ประเภท 

ไขหนอนพยาธ ิ

จํานวน/กรมั 

หรือลิตร 

แบคทเีรียอีโคไล 

(Escherichia  Coli  Bacteria) 

(จํานวน/๑๐๐กรมั  หรอืเอม็.พี.เอ็น/๑๐๐  มล.) 

๑.  กากตะกอน <  ๑ <  ๑o๓ 

๒.  น้ําทิ้ง <  ๑ <  ๑o๓ 

 

ขอ ๒๒ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๒๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอ 

  (๓)  สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งของกิจการ  หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ 

ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ 

  (๔)  ใบมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

  (๕)  แผนที่แสดงที่ตั้ง  และแผนผังระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล   

  (๖)  สําเนาแบบกอสรางของอาคารที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๗)  ใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก   

  (๘)  ใบรับรองแพทยของผูปฏิบัติงาน 

  (๙)  หลักฐานแสดงวามีความรูในการประกอบกิจการของผูปฏิบัติ   
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  (๑๐)  ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  

(กรณีตออายุใบอนุญาต) 

  (๑๑)  ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะการประกอบกิจการ  มีผลการตรวจไมเกิน   

๖  เดือน  (กรณีตออายุใบอนุญาต) 

  (๑๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๑๓)  อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๒๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจองคการบริหารสวนตําบลบานตอนเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

ขอ  ๒๙  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๑  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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ขอ  ๓๒  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่

ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๓  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   
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ขอ  ๓๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตอนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมถวิล  แพงโคตร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานตอน 



 

 

บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูง 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตอน 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ อัตราคาบริการข้ันสูง  

(บาท) 

 

๑ อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

 (๑.๑)  อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

          (ก)  คิดในอัตรา  ลูกบาศกเมตรละ ๑๕๐   

          (ข)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรคิดในอัตรา 

               ลูกบาศกเมตรละ  (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร   

               ใหคิดเทากับลูกบาศกเมตร) 

๕๐   

 (๑.๒)  อัตราคาจํากัดหรือบําบัดสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

          (ก)  คิดในอัตรา  ลูกบาศกเมตรละ ๔๐๐   

          (ข)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรคิดในอัตรา 

               ลูกบาศกเมตรละ  (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร   

               ใหคิดเทากับลูกบาศกเมตร) 

๒๐๐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตอน 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

(บาท/ป) 

๑ รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ๒,๕๐๐ 

๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล ๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ...................................................................... 

 

 

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

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

 

๑.  ขาพเจา......................................................................อายุ...............ป  สัญชาติ................................   

โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม..................................................................................................................... ............. 

ท่ีอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................... 

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

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว ดังนี้ 

    สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ........................) 

    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก..................................................................... 

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

    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

๑).................................................................................................................................... 

๒).................................................................................................................................... 

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

คาํขอเลขท่ี......./........... 

(เจา้หนา้ท่ีกรอก) 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

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

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

      ตําแหนง........................................... 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................................พ.ศ.  ............................... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

๑)..................................................................................................... 

๒)..................................................................................................... 

๓)..................................................................................................... 

 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วันนับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

 

 

 

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

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

      ตําแหนง........................................... 

 



 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ..................................................... 

เลมท่ี..........เลขท่ี............./................ 

(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.....................................................................สัญชาติ.......................

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด.....................................

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................  ประเภท.........................................  

ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ.....................บาท  (.............................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน

เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

 (๔.๑)  ............................................................................................................................................. 

 (๔.๒)  ............................................................................................................................................. 

(๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน...........................................พ.ศ. ........................... 

(๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน.................................................พ.ศ. ......................... 

 

 

       

       

 

 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

                  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

   (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

(ลงชื่อ) 

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

  ตําแหนง.............................................. 

                เจาพนักงานทองถ่ิน 

(มีต่อดา้นหลงั) 



 

 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

(ดา้นหลงั) 
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