
 
บนัทึกหลกัการและเหตผุล 

ประกอบร่างเทศบญัญตักิารจัดการสิง่ปฏิกลู 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

*************************************** 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

 
เหตผุล 

โดยท่ีการจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนการ
จัดการส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน  และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย  ซึ่งการจัดการส่ิงปฏิกูลมีข้ันตอนการ
ด าเนินการหลายขั้นตอนต้ังแต่การเก็บ  ขน  และก าจัด  สมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและมาตรการเกี่ยวกับ
สุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการและอัตราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บ  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลท่าไม้ 

เรื่อง  การจัดการสิง่ปฏกิูล 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

************************************ 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐  และมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา ๖๕   แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  เทศบาลต าบลท่าไม้โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลท่าไม้และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าไม้การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยท่ี

ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้แล้วเจ็ดวัน 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543” 
ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน  หรือส่ิงอื่นใดท่ีปนเปื้อนอุจจาระ  หรือ
ปัสสาวะ 
  “การจัดการส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการต้ังแต่การรองรับ การขน และการ
ก าจัดส่ิงปฏิกูล 
  “ส้วม” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจัดไว้ส าหรับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ  และให้หมายความรวมถึง
ระบบรองรับส่ิงปฏิกูล 
  “ส้วมส่วนรวม” หมายความว่า ส้วมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการท่ัวไปภายในหน่วยงานของรัฐ  
เอกชน  หรือสถานท่ีต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงส้วมสาธารณะ ไม่ว่าจะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
  “ส้วมเคล่ือนท่ี” หมายความว่า ส้วมที่ติดต้ังในยานพาหนะหรือแพ 
  “ส้วมช่ัวคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึงส้วมประกอบ
ส าเร็จรูป 
  “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อท่ีมีลักษณะท่ีมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้เป็น        ท่ี
รองรับส่ิงปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปก าจัด 
  “การขนส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า การสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลแล้วน าไปยังระบบบ าบัด
หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม 
  “การก าจัดส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูลให้ปราศจากมลภาวะสภาพ
อันน่ารังเกียจ  หรือการก่อให้เกิดโรค  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 
  “กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนท่ีเป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลท่าไม้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญติันี้และให้มอี านาจ   ออก
ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ข้อ 6  การจัดการส่ิงปฏิกูลในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการขนหรือก าจัด 
ส่ิงปฏิกูลแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการ
ขนหรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

ข้อ 7  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน  หรือจะอนุญาต 
ให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทนหรือเขต
พื้นท่ีการอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ 8  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล นอกจากถ่าย เท  
ท้ิง หรือก าจัด ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้  

ข้อ 9  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หรือราชการส่วน 
ท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน   และก าจัด    
ส่ิงปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ 
ด าเนินกิจการรับท าการขน  และก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
แล้วแต่กรณี  ต้องด าเนินการขน  และก าจัดส่ิงปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตาม    
เทศบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 10  ในกรณีท่ีมีการจัดงานมหรสพ  งานเทศกาล  งานแสดงสินค้า  การชุมนุม  การชุมนุม
สาธารณะ  หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการต้ังแต่สามช่ัวโมงขึ้นไป  ผู้จัดหรือ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าว  ต้องจัดให้มีส้วมส่วนรวม  ส้วมเคล่ือนท่ี  หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะส าหรับ 
ให้บริการอย่างเพียงพอเมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ิน  ในกรณีท่ีมีการติดต้ังส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมช่ัวคราว 
ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ  ในการนี้ให้       เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับสภาพพื้นท่ี
ดังกล่าว 

ข้อ ๑1  ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือเกิด 
เหตุฉุกเฉิน  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมช่ัวคราวท่ีถูกสุขลักษณะส าหรับ
ให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล 

 
ส่วนที่ ๑ 

สุขลักษณะของห้องส้วม 

ข้อ ๑2  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีท่ีให้บริการส้วมส่วนรวมต้องด าเนินการให้ส้วม 
ดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปิดมิดชิด  และอยู่ในสภาพดี  
ไม่รั่วซึม  ต้ังอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 

(๒)  จัดให้มีสบู่ส าหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้ 
(๓)  ดูแลพื้น  ผนัง  เพดาน  โถส้วม  โถปัสสาวะ  และท่ีกดเปิดปิดน้ าของโถส้วม  และโถปัสสาวะ  ให้

สะอาด  รวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 
(๔)  จัดให้มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลท่ีมีสภาพดี ไม่ช ารุด ไม่แตก  หรือรั่วซึม  สามารถป้องกันสัตว์       และ

แมลงพาหะน าโรค  เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนส่ิงปฏิกูลไปก าจัดให้ได้มาตรฐาน 
ข้อ ๑3  ยานพาหนะหรือแพท่ีมีส้วมเคล่ือนท่ี  ให้เจ้าของยานพาหนะหรือแพต้องด าเนินการให้ส้วม

ดังกล่าวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ข้อ ๑4  ผู้ท่ีจัดให้มีส้วมช่ัวคราวต้องด าเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิด

ให้บริการตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
สุขลักษณะในการขนส่ิงปฏิกูล 

ข้อ ๑5  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขนส่ิงปฏิกูลภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับ
ท าการขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  แล้วแต่กรณี  ต้องขน     ส่ิง
ปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  จัดให้มียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ท่ีมีจ านวน
เพียงพอกับการให้บริการ 

(๒)  ด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกล่ินในขณะท่ีท าการ
สูบส่ิงปฏิกูล  เพื่อไม่ให้รบกวนอาคารสถานท่ีใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ 

(๓)  ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้ว  โดยการสูบน้ าสะอาด
จากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ  และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ 

(๔)  ในกรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกหล่น ให้ท าลายเช้ือโรคด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ า 
(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม  และมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูล รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ประจ ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล และตรวจตราควบคุมให้มีการใส่อุปกรณ์
หรือเครื่องมือดังกล่าว 



(๖)  ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือผ้ามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก     
และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  และต้องท าความสะอาด  ถุงมือยางหนา  และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  ทุกครั้งหลังการ
ปฏิบัติงาน 

(๗)  ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
และน้ าเสียท่ีเกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย หรือบ่อซึม โดยบ่อซึมต้องอยู่ห่างจาก
แม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 

(๘)  ต้องจัดให้มีสถานท่ีเฉพาะท่ีมีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล 
(๙)  ห้ามน ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใช้กิจการอื่น และห้ามน าส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในท่ีสาธารณะ 
ข้อ ๑6  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ   หรือราชการ        

ส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน  และก าจัด
ส่ิงปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ด าเนินกิจการรับท าการขน  และก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีสูบและขนส่ิงปฏิกูลได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี   และได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล 

ข้อ ๑7  ยานพาหนะส าหรับขนส่ิงปฏิกูลต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน  โดยสามารถปิดได้มิดชิด  ไม่รั่วซึม  และ 

ป้องกันกล่ิน  สัตว์  และแมลงพาหะน าโรคได้ 
(๒)  ท่อหรือสายท่ีใช้สูบส่ิงปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
(๓)  มีปั๊มสูบส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดส่ิงปฏิกูลซึ่งอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี 
(๔)  มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะสูบส่ิงปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า ไม้กวาด น้ ายา 

ฆ่าเช้ือโรค เป็นต้น 
(๕)  บนตัวถังทีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนส่ิงปฏิกลู ”  โดยสามารถมองเห็นได้ 

ชัดเจนจากภายนอก 
  ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดงช่ือของ
ราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของ
ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับมอบให้เป็นผู้ขนส่ิงปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้ท่ีรับมอบนั้นแสดงช่ือราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ี
ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายระบุช่ือท่ีอยู่  และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้ท่ีได้รับมอบในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น   ให้ผู้ท่ีได้รับ
ใบอนุญาตแสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต  ในกรณีท่ีได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง  
ให้แสดงเฉพาะเลขทะเบียนใบอนุญาตใบแรก  และให้เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาตใบอื่นไว้ที่ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล
เพื่อการตรวจสอบ  โดยทุกกรณีต้องแสดงแผ่นป้ายระบุช่ือ  ท่ีอยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือเจ้าของ กิจการ
ขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณท่ี  
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร 

ข้อ ๑8  ในการขนส่ิงปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับการขนส่ง
เพื่อป้องกันการลักลอบท้ิงส่ิงปฏิกูล 

 



ส่วนที่ ๓ 
สุขลักษณะในการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

ข้อ ๑9  การก าจัดส่ิงปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด การน าน้ าท้ิงและกากตะกอนท่ีผ่านการก าจัด        ส่ิง
ปฏิกูลแล้วไปใช้ประโยชน์หรือปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   รวมท้ังต้องได้
มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังต่อไปนี้ด้วย 

 

ประเภท 
ไข่หนอนพยาธ ิ
จ านวน/กรัม 

หรือลิตร 

แบคทีเรียอีโคไล 
(Escherichia  Coli  Bacteria) 

(จ านวน/100กรัม หรือ 
เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.) 

1. กากตะกอน < 1 < 103 

2. น้ าท้ิง < 1 < 103 
 

วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในกากตะกอนและน้ าท้ิง    
ท่ีผ่านการก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องเป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ข้อ 20  ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ข้อ ๒1  ในสถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ก าจัดส่ิงปฏิกูล  และมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนเครื่องมือ    ปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นติดต้ังไว้ 

ข้อ ๒2  ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเป้ือน ผ้าปิดปาก    ปิด
จมูก  และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  และต้องท าความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผ้ายางกันเป้ือน         และ
รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๒3  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒4  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........) 
(๒)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓)  อืน่ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
ข้อ ๒5  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบ

ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ   หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น  ให้จัดท าบันทึกความ



บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี  ท้ังนี้  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๒6  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามท่ีเห็นสมควร)นับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๒7  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้ 
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาต     
ส้ินอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒8  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย      ณ  
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ 29  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบท่ีก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต     
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 30 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม     บท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ ส่ัง
พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓1  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑)  ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒)  ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ . ๒๕๓5

กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓2  ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว  ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์   ตอบ



รับ  หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓3  ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ ๓4  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการขนส่ิงปฏิกูล
ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
การให้บริการขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ท้ังนี้การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการก าจัดส่ิงปฏิกูล ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดใน    
เทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓5  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้าย      เทศ
บัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุส าหรับ
กรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา    ท่ี
ก าหนด  ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก
เลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีทีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 

ข้อ ๓6  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๓7  ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนด 
ไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี      เดือน                        พ.ศ. 

 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………. 

                                                                                (นายเกรียงไกร ใจเย็น) 
                                                                              นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 

   เห็นชอบ 
 

  (ลงช่ือ)...................................................... 
               (นายกิตตินันท์  อรรถบท) 
             นายอ าเภอท่ามะกา ปฏิบัติราชการแทน 
                      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  



 

บญัชีอัตราค่าธรรมเนียม  
ท้ายเทศบญัญตัิเทศบาลต าบลท่าไม้ 

เรื่อง  การจัดการสิง่ปฏกิูล  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ท่ี รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

 
1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  
 (1.1) อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  คร้ังหนึ่งๆ  
 (ก) คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 300 
 (ข) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดในอัตรา  ลูกบาศก์เมตรละ

(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
150  

 (1.2) อัตราค่าก าจัดหรือบ าบัดสิ่งปฏิกูล คร้ังๆหนึ่ง  
 (ก) คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 300  
 (ข) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดในอัตรา  ลูกบาศก์เมตรละ 

(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 
150  

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล ตามมาตรา 19 โดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 

ท่ี รายการ 
ค่าธรรมเนียม

(ปี) 
1. รับท าการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล  ฉบับละ 5,000 
2. รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล  ฉบับละ 7,500 
   

 

 




