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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2563 

 
 

หลักการ 
 

  ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลมี
ขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บขนและกำจัดสมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการ
เกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูลหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บขน
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการและอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการจึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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( ร่าง ) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2563 

______________________ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2550 เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง และนายอำเภอหนองก่ี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ. 2563” 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2550  
  บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ที่ขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่าอุจจาระหรือปัสสาวะของคนหรือสิ่งอ่ืนใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือ
ปัสสาวะ 
  “การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่ากระบวนการดำเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับการขนและ
การกำจัดสิ่งปฏิกูล 
  “ส้วม” หมายความว่าสถานที่ที่จัดไว้สำหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะและให้หมายความ
รวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 
  “ส้วมสาธารณะ” หมายความว่าส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่างๆ ทั้งกรณีที่
มีการจัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้ให้บริการภายในหน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานเอชน 
  “ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่าส้วมที่ติดต้ังในยานพาหนะหรือแพ 
  “ส้วมชั่วคราว” หมายความว่าส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวรและให้หมายความรวมถึงส้วม
ประกอบสำเร็จรูป 
  “การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่าการสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลแบบติดกับท่ี แล้วนำไปยังระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
  “ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่าถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิดน้ำซึมผ่านไม่ได้เพ่ือใช้เป็นที่
รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
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  “การกำจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบำบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้
ปราศจากมลภาวะสภาพอันน่ารังเกียจหรือการก่อให้เกิดโรคเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์หรือทำลาย 
  “ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความว่า กระบวนการกำจัดสิ่งปฏิกูลสำหรับอาคาร
ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร 
  “ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ รวบรวมจากระบบ
กำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่างๆ มากำจัดรวม 
  “กากตะกอน” หมายความว่าส่วนที่เป็นของแข็งซ่ึงเหลือจากการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
  “ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล หมายความว่า 
  (1) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง 
  (2) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 18 วรรค
สอง 
  (3) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจดำเนินการร่วมกับราชการส่วนอื่นตามมาตรา 19 วรรคสอง 
  (4) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจตามมาตรา 18 วรรคสาม 
  (5) ผู้ที่ได้รับอนุญาต 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้
มีอำนาจออกระเบียบประกาศหรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 6 การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่และ
อำนาจของของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือทำร่วมกับราชการส่วน
ท้องถิ่นก็ได้  
  สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดำเนินการจัดเก็บย่อมมีอำนาจ
นำไปดำเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้ระหว่างกัน  
  การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมา
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ดำเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บดำเนินการกับสิ่ง
ปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร 
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  ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทนหรือจะ
อนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการขนสิ่ง
ปฏิกูลแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณีและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
  ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเททิ้งหรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลนอกจากถ่ายเททิ้ง
หรือกำจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้ 
  ข้อ 9 ราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันและบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการขนและกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ดำเนินกิจการรับทำการขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการแล้วแต่กรณีต้องดำเนินการขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้
ตามข้อบัญญัตินี้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ 10 ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพงานเทศกาลงานแสดงสินค้าการชุมนุมการชุมนุมสาธารณะ
หรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไปผู้จัดหรือ
ผู้รับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าวต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะ
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูลออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี สำหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 
  เมื่อการดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวให้ผู้
จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในการนี้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับ
สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวหากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะให้ออกคำสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขได้ 
  ข้อ ๑1 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
เกิดเหตุฉุกเฉินให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะ
ตามกฎกระทรวงแล้วแต่กรณี สำหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

______________________ 
 

ส่วนที่ ๑ 
สุขลักษณะของส้วม 

 
  ข้อ ๑2 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มีส้วมต้องจัดให้มีระบบ
กำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี หรือต้องต่อท่อไปยังระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (2) 
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  ในกรณีที่ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเป็นระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เมื่อระบบ
กำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่ งปฏิกูลไปกำจัดที่ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 18 
วรรคหนึ่ง (2)  
  การนำน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรค
หนึ่ง น้ำทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 19 วรรคหนึ่ง 
  ข้อ 13 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ หรือยานพาหนะหรือ
แพที่มีส้วมเคลื่อนที่ หรือผู้จัดให้มีส้วมชั่วคราว ต้องดำเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตามข้อ 7 ถึงข้อ 9 
ของกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561  
 

ส่วนที่ ๒ 
สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล 

 
  ข้อ 14 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จําเป็นตามที่กําหนดไว้ในข้อ 16 ที่มีจํานวน
เพียงพอกับการให้บริการ 
  (๒) ดําเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกลิ่นในขณะที่ทํา
การสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุรําคาญ 
  (๓) ทําความสะอาดท่อสําหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้ำสะอาด
จากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายสูบ และทําความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่า
เชื้อ 
  (๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล ให้ทําลายเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วทําความ
สะอาดด้วยน้ำ 
  (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์สําหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นไว้ประจํายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 
  (๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูกและ
สวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องทําความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการ
ปฏิบัติงาน 
  (๗) ต้องทําความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่ง
ครั้งน้ำเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบําบัดหรือกําจัดน้ำเสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึมต้องอยู่ห่าง
จากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 
  (๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอสําหรับจอดเก็บยานพาหนะขนสิ่ง
ปฏิกูล 
  (๙) ห้ามนํายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน และห้ามนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ 
  (๑๐) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา  
  ข้อ 15 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทําหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจําปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขทีอ่ธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
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  ข้อ 16 ยานพาหนะสําหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึมและ
ป้องกันกลิ่น สัตว์ แมลง หรือพาหะนําโรคได้ 
  (๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
  (๓) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ด ี
  (๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ำ ไม้กวาดและ
น้ำยาฆ่าเชื้อ 
  (๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” โดยสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 
  ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดําเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่น
นั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล โดยอยู่ใน
ตําแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดําเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่ในตําแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดําเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้แสดงรหัส
หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้
บรรจุสิ่งปฏิกูล ในตําแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบ
เซนติเมตร ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียน
ใบอนุญาตฉบับแรก และให้เก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่นไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพ่ือการตรวจสอบ 
  ข้อ 17 ในการขนสิ่งปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดเส้นทางและออกเอกสารกํากับการขน
สิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 
  เอกสารกํากับการขนสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

ส่วนที่ ๓ 
สุขลักษณะในการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

 
  ข้อ 18 ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่ 
  (๑) ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี 
  (๒) ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
  ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนและ
วิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 19 ในการระบายน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว น้ำทิ้งและกาก
ตะกอนต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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  วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ใน
น้ำทิ้งและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 20 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทําหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการตรวจ
สุขภาพประจําปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 21 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทําหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูล และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์สําหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล 
  ข้อ 22 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทําหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก
ปิดจมูก และสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องทําความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งทุก
ครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

 
 
  ข้อ 23 ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
สิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
  (1) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  (2) ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  (3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
แล้ว 
  ข้อ 24 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ 22 ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนด
ไว้ท้ายขอ้บัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) บัตรประจำตัวประชาชน 
  (๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
  (3) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไปกำจัดที่อ่ืน) 
  (4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกำหนด) 
  (5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 
  (6) ใบมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) 
  (7) หลักฐานอื่นที่จำเป็น 
  ข้อ 25 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการทันที หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้
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จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสองให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสำเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
  ข้อ 26 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
  ข้อ 27 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป 
และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว 
ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด และการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือน
ว่าเป็นการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีก
ร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องดำเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 
  ข้อ 28 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย     
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ 29 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำ
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียม 

 
   
  ข้อ 30 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล และ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด 5 
บทกำหนดโทษ 
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  ข้อ 31 ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ประกาศ ณ วันที่………………………………………..……...... 
 
   
       
                                                                                     (นายประมวล บุตรวิชา)  
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

 เห็นชอบ 

ร้อยตร ี  
          (เสถียร สาระสิทธิ์) 
          นายอำเภอหนองก่ี 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขนกำจัดและการออกใบอนุญาต 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2563 

 
 
(๑) ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ     
คิดในอัตรา        ลูกบาศก์เมตรละ 50 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 
ครึ่งลูกบาศก์เมตรเศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร) 
(๒) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
คิดในอัตรา        ลูกบาศก์เมตรละ 100 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 
ครึ่งลูกบาศก์เมตรเศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร) 
(๓) ใบอนุญาตดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ก) รับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล     ฉบับละ 1,500 บาท 
(ข) รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล      ฉบับละ 1,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


