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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรใหมีการปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง   

วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวางโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง   

และนายอําเภอเพ็ญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวางตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบลเชียงหวาง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้  ซึ่งขัดหรือแยง 

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะของคน  หรือส่ิงอื่นใดท่ีปนเปอน

อุจจาระ  หรือปสสาวะ 

  “การจัดการส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการรองรับ  

การขน  และการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  “สวม”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีจัดไวสําหรับถายอุจจาระหรือปสสาวะ  และใหหมายความ

รวมถึงระบบรองรับส่ิงปฏิกูล 

  “สวมสวนรวม”  หมายความวา  สวมที่จัดไวเพ่ือใหบริการเปนการทั่วไปภายใน

หนวยงานของรัฐ  เอกชน  หรือสถานที่ตาง  ๆ  และใหหมายความรวมถึงสวมสาธารณะ  ไมวาจะมี 

การจัดเก็บคาใชจายหรือไม 
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  “สวมเคล่ือนท่ี”  หมายความวา  สวมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 

  “สวมชั่วคราว”  หมายความวา  สวมท่ีไมไดสรางเปนการถาวร  และใหหมายความ

รวมถึงสวมประกอบสําเร็จรูป 

  “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  ถังหรือบอที่มีลักษณะที่มิดชิด  น้ําซึมผานไมได

เพ่ือใชเปนท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลจากสวมกอนขนไปกําจัด 

  “การขนส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลแลวนําไปยัง

ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม 

  “การกําจัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูล 

ใหปราศจากมลภาวะสภาพอันนารังเกียจ  หรือการกอใหเกิดโรค  เพ่ือนําไปใชประโยชนหรือทําลาย 

  “กากตะกอน”  หมายความวา  สวนท่ีเปนของแข็งซึ่งเหลือจากการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ การจัดการส่ิงปฏิกูลในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น

ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการก็ได 
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ขอ ๗ ในกรณีที่ เจ าพนักงานทองถิ่ นจะมอบใหบุคคลอื่นดํ าเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน   

หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่น

ดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  และเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล  

นอกจากถาย  เทท้ิง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให 

ขอ ๙ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน  

และกําจัดส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิน่ใหดาํเนินกิจการรับทําการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณีตองดําเนินการขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีมีการจัดงานมหรสพ  งานเทศกาล  งานแสดงสินคา  การชุมนุม  การชุมนุม

สาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งใชเวลาในการดําเนินการตั้งแตสามชั่วโมงขึ้นไป  

ผูจัดหรือผูรับผิดชอบการดําเนินการดังกลาว  ตองจัดใหมีสวม  สวมสวนรวม  สวมเคล่ือนท่ี  หรือสวมชั่วคราว 

ที่ถูกสุขลักษณะสําหรับใหบริการอยางเพียงพอ 

เมื่อการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ิน  ในกรณีท่ีมีการติดตั้งสวมเคล่ือนที่หรือสวมชั่วคราว  ใหผูจัด 

หรือผูรับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกลาวใหเรียบรอยและถูกสุขลักษณะ  ในการนี้ 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจตรวจสอบความเรียบรอยในการรื้อถอน 

และปรับสภาพพ้ืนที่ดังกลาว 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ใหราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐจัดใหมีสวมเคล่ือนที่หรือสวมชั่วคราว 

ที่ถูกสุขลักษณะสําหรับใหบริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
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หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และมาตรการเกี่ยวกบัสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล 

สวนที ่ ๑ 

สุขลักษณะของหองสวม 

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีที่ใหบริการสวมสวนรวมตองดําเนินการ

ใหสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปดใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปดมิดชิด  

และอยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม  ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง 

  (๒) จัดใหมีสบูสําหรับลางมือซึ่งพรอมใชงานได 

  (๓) ดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  โถปสสาวะ  และที่กดเปดปดน้ําของโถสวม  

และโถปสสาวะใหสะอาด  รวมทั้งตองบํารุงรักษาใหพรอมใชงานได 

  (๔) จั ดให มี ถั งเก็ บกั กส่ิ งปฏิกู ลท่ีมี สภาพดี   ไม ชํ ารุ ด  ไม แตก  หรื อรั่ วซึ ม   

สามารถปองกันสัตว  และแมลงพาหะนําโรค  เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงานตองขนส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัดใหไดมาตรฐาน 

ขอ ๑๓ ยานพาหนะหรือแพท่ีมีสวมเคล่ือนที่  ใหเจาของยานพาหนะหรือแพตองดําเนินการ 

ใหสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๑๔ ผูที่จัดใหมีสวมชั่วคราวตองดําเนินการใหสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปด

ใหบริการตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

สวนที ่ ๒ 

สุขลักษณะในการขนส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๑๕ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการ

ขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมท้ังบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณี  ตองขนส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
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  (๑) จัดใหมียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณ ท่ี จําเปนตามที่กําหนดไว 

ในขอบัญญัตินี้ที่มีจํานวนเพียงพอกับการใหบริการ 

  (๒) ดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในชวงเวลาที่เหมาะสม  โดยตองมีมาตรการปองกันกล่ิน

ในขณะท่ีทําการสูบส่ิงปฏิกูล  เพ่ือไมใหรบกวนอาคารสถานที่ใกลเคียงจนเปนเหตุรําคาญ 

  (๓) ทําความสะอาดทอสําหรับใชสูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

โดยการสูบน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายสูบ  และทําความสะอาดทอหรือสายสูบดานนอก 

ที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

  (๔) ในกรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกหลน  ใหทําลายเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อ  แลวทําความสะอาด

ดวยน้ํา 

  (๕) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม  และมีสภาพพรอมใชงาน

สําหรับผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงานตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน  ไวประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  และตรวจตรา

ควบคุมใหมีการใสอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว 

  (๖) ผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือผามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผาปดปาก  

ปดจมูก  และสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาด  ถุงมือยางหนา  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  

ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

  (๗) ตองทําความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอยางนอย

วันละหนึ่งครั้งและน้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดตองเขาสูระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสีย  หรือบอซึม  

โดยบอซึมตองอยูหางจากแมน้ํา  คู  คลอง  หรือแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวาสิบเมตร 

  (๘) ตองจัดใหมีสถานท่ีเฉพาะท่ีมีขนาดกวางขวางเพียงพอสําหรับจอดเก็บ

ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล 

  (๙)  หามนํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใชกิจการอื่น  และหามนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้ง 

ในท่ีสาธารณะ 

ขอ ๑๖ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการ
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ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองจัดใหผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีสูบและขน 

ส่ิงปฏิกูลไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๑๗ ยานพาหนะสําหรับขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ถังที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีฝาเปดและปดอยูดานบน  โดยสามารถปดไดมิดชิด  

ไมรั่วซึม  และปองกันกล่ิน  สัตว  และแมลงพาหะนําโรคได 

  (๒) ทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม 

  (๓) มีปมสูบส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถสูบตะกอนหนักได  และมีมาตรวัดส่ิงปฏิกูล 

ซึ่งอยูในสภาพที่ใชการไดดี 

  (๔) มีชองเก็บอุปกรณทําความสะอาดประจํายานพาหนะสูบส่ิงปฏิกูล  เชน  ถังใสน้ํา  

ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

  (๕) บนตัวถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูล  ตองมีขอความ  “ใชเฉพาะส่ิงปฏิกูล”  โดยสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนจากภายนอก 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยราชการสวนทองถิ่น  ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นแสดงชื่อ

ของราชการสวนทองถิน่ดวยตวัหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางทั้งสอง

ดานของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่ การขน ส่ิงปฏิกูลดํา เนินการโดยผู ท่ี ไดรับมอบให เปน ผูขน ส่ิงปฏิกูลภายใต 

การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  ใหผูท่ีรับมอบนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือ

ขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  

พรอมกับแสดงแผนปายระบุชื่อที่อยู  และหมายเลขโทรศัพทของผูท่ีไดรับมอบในบริเวณท่ีบุคคลภายนอก

สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่น  ใหผูที่ไดรับ

ใบอนุญาตแสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต  ในกรณีท่ีไดรับใบอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่น

หลายแหงใหแสดงเฉพาะเลขทะเบียนใบอนุญาตใบแรก  และใหเก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตใบอื่น   
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ไวที่ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลเพ่ือการตรวจสอบ  โดยทุกกรณีตองแสดงแผนปายระบุชื่อ  ที่อยู   

และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือเจาของกิจการขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถัง

ดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

โดยตัวอักษรตองมีความสูงไมนอยกวาสิบเซนติเมตร 

ขอ ๑๘ ในการขนส่ิงปฏิกูล  ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดเสนทางและออกเอกสารกํากับ 

การขนสงเพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งส่ิงปฏิกูล 

สวนที ่ ๓ 

สุขลักษณะในการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๑๙ การกําจัดส่ิงปฏิกูลไมวาจะใชวิธีการใด  การนําน้ําทิ้งและกากตะกอนท่ีผานการกําจัด

ส่ิงปฏิกูลแลวไปใชประโยชนหรือปลอยออกสูส่ิงแวดลอมตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง

ตองไดมาตรฐานปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  ดังตอไปนี้ดวย 

ประเภท 
ไขหนอนพยาธิ 
จํานวน/กรัม 

หรือลิตร 

แบคทีเรียอีโคไล 
(Escherichia  Coli  Bacteria) 

เอ็ม.พี.เอ็น/๑๐๐  มิลลิลิตร 
๑. กากตะกอน <  ๑ <  ๑๐๓ 
๒. น้ําท้ิง <  ๑ <  ๑๐๓ 

วิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจหาไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในกากตะกอนและน้ําทิ้ง 

ที่ผานการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ขอ ๒๐ ผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และผานการฝกอบรม

ความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๒๑ ในสถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูลตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูล  และมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตนติดตั้งไว 

ขอ ๒๒ ผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  ผาปดปาก  

ปดจมูกและสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  

และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
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หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๒๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) อื่น  ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๒๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง  หรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตจํุาเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตอง 

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ  

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 
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ขอ ๒๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  (หรือตามที่เห็นสมควร)   

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ ๒๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอ

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอ 

รับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรอืขอบัญญตันิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้ งแต เวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

ขอ ๓๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการขน

ส่ิงปฏิกูลของราชการสวนทองถิ่น  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ราชการสวนทองถิ่นจะตอง

ดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินีใ้นวันที่มารบัใบอนุญาตสําหรับกรณีทีเ่ปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

หมวด  ๕ 

คาบรกิารขั้นสูง 

ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๘ ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๓๙  ผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ตามขอบัญญัติตําบลเชียงหวาง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหใบอนุญาต

ดังกลาวมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะหมดอายุ  หรือถูกเพิกถอนตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

หรั่ง  ธุระพล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเชียงหวาง 



๑ 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 
  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
(๑) คาขนสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ 
 คิดในอัตรา  ลูกบาศกเมตรละ  ๒๐๐  บาท 
 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร 
 เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
(๒) คากําจัดสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ 
 คิดในอัตรา  ลูกบาศกเมตรละ  ๒๕๐  บาท 
 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร 
 เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
(๓) ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 (ก) รับทําการขนสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
 (ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒ 
 

บัญชีตราอัตราคาบริการข้ันสูงทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
(๑) คาขนสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ 
 คิดในอัตรา  ลูกบาศกเมตรละ  ๕๐๐  บาท 
 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร 
 เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
(๒) คากําจัดสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ 
 คิดในอัตรา  ลูกบาศกเมตรละ  ๖๐๐  บาท 
 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร 
 เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

  



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................................. 

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

๑.  ขาพเจา................................................................................ อายุ...............ป สัญชาติ.......................... 
โดย.................................................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนาม 
แทนนิติบุคคลปรากฏตาม......................................................................................................................................... 
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 
                            (...................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 
 



 
 

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................วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 

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

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
ใบอนุญาต 

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

(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.........................................................................สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี..........ตําบล.............................อําเภอ.........................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ ประเภท............................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.............ตําบล.............................อําเภอ..........................จังหวัด............................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................. 

อัตราคาธรรมเนียมปละ.........................บาท  (..........................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี................................................ 

(๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ในขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
(๔.๑)  ............................................................................................................................... 
(๔.๒)  ............................................................................................................................... 

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

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

                                         เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
        ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
  (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
   (มีตอดานหลัง) 

 



 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 


