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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2563 

 
 

หลักการ 
 

  ให้มีข้อบญัญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูล
มีข้ันตอนการด าเนินการหลายข้ันตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
มาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท า
การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถ่ินและอัตราค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผูด้ าเนินกจิการรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราข้อบัญญัติน้ี 
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( ร่าง ) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2563 

______________________ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2550 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารสว่นต าบลโคกสงู 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และนายอ าเภอหนองกี่ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2563” 
   ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสูง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
    ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2550  
    บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ที่ขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ีให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน 
   ข้อ 4 ในข้อบัญญัติน้ี 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือ
ปัสสาวะ 
  “การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับการขน 
และการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  “ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความ
รวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 
   “ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่างๆ ทั้งกรณี
ที่มีการจัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้ให้บริการภายในหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานเอชน 
  “ส้วมเคลื่อนที”่ หมายความว่า ส้วมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 
  “ส้วมช่ัวคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และใหห้มายความรวมถงึส้วม
ประกอบส าเร็จรูป 
  “การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลแบบติดกับที่ แล้วน าไปยังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
   “ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้เป็นที่
รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
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  “การก าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบ าบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้
ปราศจากมลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 
   “ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความว่า กระบวนการก าจัดสิ่งปฏิกูลส าหรับอาคาร
ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร 
   “ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจากระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่างๆ มาก าจัดรวม 
  “กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดสิง่ปฏิกลู 
   “ผู้มหีน้าทีจ่ัดการสิ่งปฏิกูล หมายความว่า 
   (1) ราชการส่วนท้องถ่ินที่มีอ านาจตามมาตรา 18 วรรคหนึง่ 
   (2) ราชการส่วนท้องถ่ินที่มีอ านาจด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 18 วรรค
สอง 
   (3) ราชการส่วนท้องถ่ินที่มีอ านาจด าเนินการร่วมกบัราชการส่วนอื่นตามมาตรา 19 วรรคสอง 
   (4) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถ่ินที่มีอ านาจตามมาตรา 18 วรรคสาม 
   (5) ผู้ที่ได้รับอนญุาต 
  “ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสูง 
  “เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงู 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และ
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

______________________ 
 

  ข้อ 6 การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถ่ินใดให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจของของราชการส่วนท้องถ่ินนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถ่ินจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถ่ินอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการส่วน
ท้องถ่ินก็ได้  
   สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถ่ินอื่น  
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมีอ านาจ
น าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน  
   การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสยีไม่อันตรายปนอยู่กับสิง่ปฏิกูลที่ราชการสว่น
ท้องถ่ินจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถ่ินอื่น รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมา
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ด าเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถ่ินอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับสิ่ง
ปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร 
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     ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือจะ
อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนสิ่ง
ปฏิกูลแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท า เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
  ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจากถ่าย 
เท ทิ้งหรือก าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถ่ินก าหนดหรือจัดให้ 
  ข้อ 9 ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือราชการส่วนท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถ่ินอื่นที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงรว่มกัน และบุคคลซึ่งราชการสว่นท้องถ่ินมอบใหด้ าเนินการขนและก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้
ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ข้อ 10 ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม
สาธารณะหรือกิจกรรมอืน่ใดในลักษณะท านองเดียวกันซึง่ใช้เวลาในการด าเนินการตั้งแต่สามช่ัวโมงข้ึนไป ผู้จัดหรือ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมช่ัวคราวที่ถูกสุขลักษณะ
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูลออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 
  เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมช่ัวคราว ให้
ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ  ในการนี้ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับ
สภาพพื้นที่ดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะให้ออกค าสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขได้ 
  ข้อ ๑1 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมช่ัวคราวที่ถูกสุขลักษณะ
ตามกฎกระทรวงแล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกีย่วกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

______________________ 
 

ส่วนท่ี ๑ 
สุขลักษณะของส้วม 

 
  ข้อ ๑2 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มสี้วมต้องจัดใหม้ีระบบ
ก าจัดสิง่ปฏิกลูแบบติดกับที่ หรือตอ้งต่อทอ่ไปยังระบบก าจดัสิ่งปฏิกลูรวมตามข้อ 18 วรรคหนึง่ (2) 
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   ในกรณีที่ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเป็นระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เมื่อระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดที่ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 18 
วรรคหนึ่ง (2)  
   การน าน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการก าจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรค
หนึ่ง  น้ าทิ้งและกากตะกอนน้ันต้องได้มาตรฐานตามข้อ 19 วรรคหนึ่ง 
   ข้อ 13 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ หรือยานพาหนะหรือ
แพที่มีส้วมเคลื่อนที่ หรือผู้จัดให้มีส้วมช่ัวคราว ต้องด าเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตาม ข้อ 7 ถึงข้อ 9 
ของกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561  
 

ส่วนท่ี ๒ 
สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล 

 
   ข้อ 14 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  
   (๑) จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ที่มีจ านวน
เพียงพอกับการให้บริการ  
   (๒) ด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกลิ่นในขณะที่ท า
การสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ  
   (๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้ าสะอาด
จากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูล ด้วยน้ ายาฆ่า
เช้ือ  
   (๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล ให้ท าลายเช้ือโรคด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือแล้วท าความ
สะอาดด้วยน้ า 
   (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรับ  
ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นไว้ประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล  
   (๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูก และ
สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้ง  หลังการ
ปฏิบัติงาน  
   (๗) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่ง
ครั้ง น้ าเสียที่เกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึม ต้องอยู่ห่าง
จากแม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร  
   (๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขนสิ่ง
ปฏิกูล  
   (๙) ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอื่น และห้ามน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ   
   (๑๐) ด าเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา  
    ข้อ 15 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูล  ได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดกีรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
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   ข้อ 16 ยานพาหนะส าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม และ
ป้องกันกลิ่น สัตว์ แมลง หรือพาหะน าโรคได้  
   (๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม  
   (๓) มีอุปกรณ์สูบสิง่ปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในสภาพ ที่ใช้
การได้ดี  
   (๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า ไม้กวาด และ
น้ ายาฆ่าเช้ือ  
   (๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” โดยสามารถ มองเห็น
ได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ  
   ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถ่ิน ให้แสดงช่ือของราชการส่วนท้องถ่ิน
นั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล โดยอยู่ใน
ต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
   ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถ่ินภายใต้ การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน ให้แสดงช่ือของราชการส่วนท้องถ่ินนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุช่ือ ที่อยู่  และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
   ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถ่ินให้แสดงรหัส 
หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคล  ที่ได้รับ
อนุญาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน ของตัวถังที่ใช้
บรรจุสิ่งปฏิกูล ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบ
เซนติเมตร ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถ่ินหลายแห่ง  ให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียน
ใบอนุญาตฉบับแรก และให้เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่นไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพื่อการตรวจสอบ 
  ข้อ 17 ในการขนสิ่งปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถ่ินก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับ การขน
สิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล  
   เอกสารก ากับการขนสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ 
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

ส่วนท่ี ๓ 
สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 
  ข้อ 18 ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่  
   (๑) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่  
   (๒) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม  
   ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน และ
วิธีการระบายน้ าทิ้งที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี  โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 19 ในการระบายน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว น้ าทิ้งและกาก
ตะกอนต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรี โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
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   วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ใน
น้ าทิ้งและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี  โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   ข้อ 20 ผู้มีหน้าที่จัดการสิง่ปฏิกูลต้องจัดใหผู้้ปฏิบัติงานซึง่ท าหน้าที่ก าจดัสิ่งปฏิกูลได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 21 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  ข้อ 22 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก
ปิดจมูก และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยาง  หุ้มแข้งทุก
ครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

______________________ 
 
  ข้อ 23 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
สิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน 
   ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งใหม้ีอายุดังต่อไปนี ้
   (1) ใบอนุญาตการรบัท าการเก็บและขนสง่สิง่ปฏิกลูให้มอีายุหนึ่งปีนบัแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
   (2) ใบอนุญาตการก าจัดสิง่ปฏิกลูให้มอีายุห้าปีนบัแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
   (3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
   ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
แล้ว 
  ข้อ 24 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ 22 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกจิการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
   (3) หนังสือยินยอมรบัก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกลู (กรณีทีส่่งไปก าจัดที่อื่น) 
   (4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
   (5) หลกัฐานการรบัฟังความคิดเห็นจากผู้มสี่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
   (6) ใบมอบอ านาจ (กรณีทีม่ีการมอบอ านาจ) 
  (7) หลกัฐานอื่นทีจ่ าเป็น 
  ข้อ 25 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้
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จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัติน้ี 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
  ข้อ 26 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารบัใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจง้การ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน เว้นแต่จะมเีหตอุันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบแล้ว 
  ข้อ 27 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป 
และได้มาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว 
ให้ถือว่าได้ย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนด และการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือน
ว่าเป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีก
ร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 
  ข้อ 28 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ 29 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 

หมวด 6 
ค่าธรรมเนียม 

 
    
   ข้อ 30 ให้ราชการส่วนท้องถ่ินที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล และ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี 
 

หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 
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   ข้อ 31 ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
  ประกาศ ณ วันที่………………...... 
 
       (ลงช่ือ) 
          (............................................) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
 
 เห็นชอบ 
 
(ลงช่ือ) 
 (………………..…………………) 
               นายอ าเภอหนองกี ่
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อัตราค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

การจัดการสิ่งปฏิกลู 
พ.ศ. 2563 

______________________ 
 

(๑) ค่าเก็บและขนสิง่ปฏิกลู ครั้งหนึ่งๆ      
     คิดในอัตรา (ไม่เกิน ลกูบาศกเ์มตรละ 500 บาท)   ลูกบาศกเ์มตรละ 50 บาท 
     (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศกเ์มตร ให้คิดเท่ากบั 
     ครึ่งลูกบาศกเ์มตร เศษเกินครึง่ลูกบาศก์เมตร 
     ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศกเ์มตร) 
(๒) ค่าก าจัดสิง่ปฏิกลู ครั้งหนึ่งๆ 
     คิดในอัตรา  (ไม่เกิน ลูกบาศก์เมตรละ 600 บาท)  ลูกบาศกเ์มตรละ 100 บาท 
     (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศกเ์มตร ให้คิดเท่ากบั 
     ครึ่งลูกบาศกเ์มตร เศษเกินครึง่ลูกบาศก์เมตร 
     ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศกเ์มตร) 
(๓) ใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร 
     (ก) รับท าการเกบ็และขนสิ่งปฏิกูล (ไมเ่กิน ฉบับละ 5,000 บาท)  ฉบับละ 1,500 บาท 
     (ข) รับท าการก าจัดสิง่ปฏิกลู (ไม่เกิน ฉบับละ 7,500 บาท)   ฉบับละ 1,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


