
 หนา  ๒๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

องคการบริหารสวนตําบลมะขามสูงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง   

และนายอําเภอเมืองพิษณุโลก  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ  

ในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะของคน  หรือส่ิงอื่นใดท่ีปนเปอน

อุจจาระหรือปสสาวะ 

  “การจัดการส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการรองรับ  

การขน  และการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  “สวม”  หมายความวา  สถานท่ีที่ จัดไว สําหรับถายอุจจาระหรือปสสาวะ   

และใหความหมายรวมถึงระบบรองรับส่ิงปฏิกูล 

  “สวมสวนรวม”  หมายความวา  สวมที่จัดไวเพ่ือใหบริการเปนการท่ัวไปภายใน

หนวยงานของรฐั  เอกชน  หรือสถานที่ตาง ๆ  และใหหมายความรวมถึงสวมสาธารณะ  ไมวาจะมีการเก็บ

คาใชจายหรือไม 

  “สวมเคล่ือนท่ี”  หมายความวา  สวมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 

  “สวมชั่วคราว”  หมายความวา  สวมที่ไมไดสรางเปนการถาวร  และใหหมายความ

รวมถึงสวมประกอบสําเร็จรูป 



 หนา  ๒๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  ถังหรือบอที่มีลักษณะที่มิดชิด  น้ําซึมผานไมได

เพ่ือใชเปนท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลจากสวมกอนขนไปกําจัด 

  “การขนส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลแลวนําไปยัง

ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม 

  “การกําจัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูล 

ใหปราศจากมลภาวะ  สภาพอันนารังเกียจ  หรือการกอใหเกิดโรค  เพ่ือนําไปใชประโยชนหรือทําลาย 

  “กากตะกอน”  หมายความวา  สวนที่เปนของแข็งซึ่งเหลือจากการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ การจัดการส่ิงปฏิกูลในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลแทน

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน   

หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่น

ดําเนินการขนสงส่ิงปฏิกูลแทน  หรือเขตพ้ืนทีก่ารอนุญาตใหบคุคลใดดําเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  และเผยแพรใหประชาชนทราบ 



 หนา  ๒๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล  

นอกจากถาย  เท  ทิ้งหรือกําจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให 

ขอ ๘ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน  

และกําจัดส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก  

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณีตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ใหเปนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ

กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๙ ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ  งานเทศกาล  งานแสดงสินคา  การชุมนุม  การชุมนุม

สาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งใชเวลาในการดําเนินการตั้งแตสามชั่วโมงขึ้นไป  

ผูจัดหรือผูรับผิดชอบการดําเนินการดังกลาว  ตองจัดใหมีสวม  สวมสวนรวม  สวมเคล่ือนท่ี  หรือสวมชั่วคราว 

ที่ถูกสุขลักษณะสําหรับใหบริการอยางเพียงพอ 

เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ิน  ในกรณีท่ีมีการติดตั้งสวมเคล่ือนท่ีหรือสวมชั่วคราว  ใหผูจัด

หรือผูรับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวใหเรียบรอยและถูกสุขลักษณะ  ในการนี้   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจตรวจสอบความเรียบรอยในการรื้อถอน 

และปรับสภาพพ้ืนที่ดังกลาว 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ใหราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐจัดใหมีสวมเคล่ือนที่หรือสวมชั่วคราว 

ที่ถูกสุขลักษณะสําหรับใหบริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และมาตรการเกี่ยวกบัสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล 

 

สวนที ่ ๑ 

สุขลักษณะของหองสวม 
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ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีที่ใหบรกิารสวมสวนรวมตองดาํเนนิการ

ใหสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปดใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีผาปดมิดชิด  

และอยูในสภาพดีไมรั่วซึมตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง 

  (๒) จัดใหมีสบูสําหรับลางมือซึ่งพรอมใชงานได 

  (๓) ดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  โถปสสาวะ  และที่กดเปดปดน้ําของโถสวม  

และโถปสสาวะใหสะอาดรวมทั้งตองบํารุงรักษาใหพรอมใชงานได 

  (๔) จัดใหมีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลที่มีสภาพดี  ไมชํารุด  ไมแตก  หรือรั่วซึม  สามารถปองกัน

สัตวและแมลงพาหะนําโรค  เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงานตองขนส่ิงปฏิกูลไปกําจัด 

ใหไดมาตรฐาน 

ขอ ๑๒ ยานพาหนะหรือแพที่มีสวมเคล่ือนท่ี  ใหเจาของยานพาหนะหรือแพตองดําเนินการ

ใหมีสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

สวนที ่ ๒ 

สุขลักษณะในการขนส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๑๓ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอ่ืนท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน  

และกําจัดส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก   

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองขนส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณท่ี จําเปนตามท่ีกําหนดไว 

ในขอบัญญัติที่มีจํานวนเพียงพอกับการใหบริการ 

  (๒) ดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  โดยตองมีมาตรการปองกันกล่ิน

ในขณะที่ทําการสูบส่ิงปฏิกูลเพ่ือไมใหรบกวนอาคารสถานที่ใกลเคียงจนเปนเหตุรําคาญ 

  (๓) ทําความสะอาดทอสําหรับใชสูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

โดยการสูบน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายสูบ  และทําความสะอาดทอหรือสายสูบดานนอก 

ที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อ 



 หนา  ๒๔๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔) ในกรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกหลน  ใหทําลายเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อ  แลวทําความสะอาด  

ดวยน้ํา 

  (๕) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม  และมีสภาพพรอมใชงาน

สําหรับผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติงาน  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน  ไวประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  และตรวจตรา

ควบคุมใหมีการใสอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว 

  (๖) ผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือผามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผาปดปาก  

ปดจมูก  และสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาด  ถุงมือยางหนา  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  

ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

  (๗) ตองทําความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงาน 

อยางนอยวันละหนึ่งครั้ง  และน้ําเสียท่ีเกิดจากการทําความสะอาดตองเขาสูระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสีย  

หรือบอซึม  โดยบอซึมตองอยูหางจากแมน้ํา  คู  คลอง  หรือแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวาสิบเมตร 

  (๘) ตองจัดใหมีสถานที่ เฉพาะที่มีขนาดกวางขวางเพียงพอสําหรับจอดเก็บ

ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล 

  (๙) หามนํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใชในกิจการอื่น  และหามนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้ง

ในท่ีสาธารณะ 

ขอ ๑๔ ราชการสวนทองถิน่  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน  

และกําจัดส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่น

มอบใหดําเนินการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคล

ซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอนแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองจัดใหผูปฏิบัติงานที่ทําหนาท่ี 

สูบและขนส่ิงปฏิกูลไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๑๕ ยานพาหนะสําหรับขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีฝาเปดและปดอยูดานบน  โดยสามารถปดไดมิดชิด  

ไมรั่วซึม  และปองกันกล่ินสัตว  และแมลงพาหะนําโรคได 



 หนา  ๒๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม 

  (๓) มีปมสูบส่ิงปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได  และมีมาตรวัดส่ิงปฏิกูลซึ่งอยู

ในสภาพท่ีใชการไดดี 

  (๔) มีชองเก็บอุปกรณทําความสะอาดประจํายานพาหนะสูบส่ิงปฏิกูล  เชน  ถังใสน้ํา  

ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

  (๕) บนตัวถังที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีขอความวา  “ใชเฉพาะขนส่ิงปฏิกูล”   

โดยสามารถมองเห็นไดชัดเจนจากภายนอก 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยราชการสวนทองถิ่น  ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นแสดงชื่อ 

ของราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดาน

ของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยผูท่ีไดรับมอบใหเปนผูขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแล 

ของราชการสวนทองถิ่น  ใหผูที่รับมอบนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือขนาดที่สามารถ

มองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  พรอมกับแสดง 

แผนปายระบุชื่อ  ที่อยู  และหมายเลขโทรศัพทของผูที่ไดรับมอบในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ

มองเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่น  ใหผูที่ไดรับ

ใบอนุญาตแสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต  ในกรณีท่ีไดรับใบอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่น

หลายแหลงใหแสดงเฉพาะเลขทะเบียนใบอนุญาตใบแรก  และใหเก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตใบอื่นไว   

ที่ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลเพ่ือการตรวจสอบ  โดยทุกกรณีตองแสดงแผนปายระบุชื่อ  ที่อยู  และหมายเลขโทรศัพท

ของบริษัทหรือเจาของกิจการขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดาน 

ของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยตัวอักษรตองมีความสูง  

ไมนอยกวาสิบเซนติเมตร 

ขอ ๑๖ ในการขนส่ิงปฏิกูลใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดเสนทางและออกเอกสารกํากับ  

การขนสง  เพ่ือปองกันการลักลอบท้ิงส่ิงปฏิกูล 

สวนที ่ ๓ 

สุขลักษณะในการกําจัดส่ิงปฏิกูล 



 หนา  ๒๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ การกําจัดส่ิงปฏิกูลไมวาจะใชวิธกีารใด  การนําน้ําท้ิงและกากตะกอนที่ผานการกําจัด

ส่ิงปฏิกูลแลวไปใชประโยชนหรือปลอยออกสูส่ิงแวดลอมตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง

ตองไดมาตรฐานปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  ดังตอไปนี้ดวย 

ประเภท 
ไขหนอนพยาธ ิ
จํานวน/กรมั 

หรือลิตร 

แบคทเีรียอีโคไล 
(Escherichia  Coli  Bacteria) 

เอ็ม.พี.เอ็น/๑๐๐  มล. 
๑.  กากตะกอน นอยกวา  ๑ นอยกวา  ๑๐๓ 
๒.  น้ําทิ้ง นอยกวา  ๑ นอยกวา  ๑๐๓ 

วิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจหาไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในกากตะกอนและน้ําทิ้งที่

ผานการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

ขอ ๑๘ ผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และผานการฝกอบรม

ความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๑๙ ในสถานท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูลตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูล  และมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตนติดตั้งไว 

ขอ ๒๐ ผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถึงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  ผาปดปาก  

ปดจมูกและสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  

และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๒๑ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองย่ืนคําขอ 

รับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



 หนา  ๒๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรืออื่น ๆ) 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะท่ีกําหนด  โดยใหเจาหนาท่ี

และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้งครั้งละไมเกนิสิบหาวนัแตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ  

ใหแจงเปนหนังสือใหย่ืนผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ ๒๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว 



 หนา  ๒๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนอนุญาตนําสําเนา 

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกเฉยใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรอืขอบัญญตันิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ  

ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  

หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต   

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้ไดรับทราบคาํส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา  ๒๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

ขอ ๓๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการขน

ส่ิงปฏิกูลของราชการสวนทองถิ่น  หรือเขตพ้ืนที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําหนดส่ิงปฏิกูลแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราท่ีกําหนด 

ไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตอใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา

ที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาต  

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน  เกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ ๓๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

หมวด  ๕ 

อัตราคาบริการขัน้สูง 

ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดาํเนนิกจิการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไว

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

นิโรจน  แจงแกว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลมะขามสูง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง   

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 ๑. คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ัวไป

โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ดังตอไปนี้ 

(ก) รับทําการเก็บ  และขนส่ิงปฏิกูล ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 

(ข) รับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 

 ๒. คาเก็บและขนส่ิงปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ 

  คิดในอัตราไมเกิน ลูกบาศกเมตรละ  ๓๕๐  บาท 

  (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร   

  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

 


