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ร่าง 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าข้าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าข้าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2565 
 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 

เหตุผล 
 

เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 โดย
ที่เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าข้าม ที่ได้บังคับใช้ในปัจจุบัน ยังไม่สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของประชาชน สมควรให้มีระบบการ
จัดการสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพ่ือควบคุมและปูองกันไม่ให้ มีการแพร่กระจายของโรค และไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการจัดการสิ่งปฏิกูลนั้น ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการด าเนินการ เก็บ ขน และ
ก าจัด จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะใน การจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดย ท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ  ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล และ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท า
เป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

ร่าง 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าข้าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2565 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าข้ามว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
เทศบาลต าบลท่าข้ามโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จึงตราเทศ
บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าข้าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565” 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลท่าข้าม ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที ่

ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้ามแล้วเจ็ดวัน 
ข้อ ๓ ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในเทศ

บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอ่ืนใดที่ปนเปื้อนอุจจาระ หรือก าจัดสิ่ง

ปฏิกูล 
“ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึงระบบ

รองรับสิ่งปฏิกูล 
“ส้วมส่วนรวม” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการเป็นการทั่วไปภายในหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือ

สถานที่ต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงส้วมสาธารณะ ไม่ว่าจะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
“ส้วมเคลื่อนที”่ หมายความว่า ส้วมที่ติดต้ังในยานพาหนะ หรือแพ 
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึงส้วม ประกอบ

ส าเร็จรูป 
“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถัง หรือบ่อที่มีลักษณะที่มิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพ่ือใช้เป็นที่ รองรับสิ่ง

ปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปก าจัด 
“การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลแล้วน าไปยังระบบบ าบัด หรือ

ก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
“การก าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การปรับปรุง หรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้ปราศจากมลภาวะ สภาพอัน

น่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 
“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดสิ่งปฏิกูล “ราชการส่วนท้องถิ่น” 

หมายความว่า เทศบาลต าบลท่าข้าม 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้ามเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ ออก

ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
/หมวด ๑ บททั่วไป… 
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หมวด ๑ บททั่วไป 
 

ข้อ 6 การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลท่าข้ามให้เป็นหน้าที่และ อ านาจของ
เทศบาลต าบลท่าข้ามนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลต าบลท่าข้ามจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการ ส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับเทศบาลต าบลท่าข้ามก็ ได้ 

สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ เทศบาลต าบลท่าข้ามหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง  ซึ่งด าเนินการจัดจัดเก็บย่อมมีอ านาจน าไป 
ด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม กฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลที่เทศบาลต าบล ท่าข้าม
จัดเก็บ ให้เทศบาลต าบลท่าข้าม หรือหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด าเนินการ
ตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
นั้นยัง มิได้ด าเนินการ ให้เทศบาลต าบลท่าข้าม หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วน จังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน  หรือจะอนุญาต ให้
บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้า 
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลท่าข้ามมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทนหรือ 
เขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนการคิด 
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือ
ก าจัด ณ สถานที ่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด หรือจัดให้ 

ข้อ 9 เทศบาลต าบลท่าข้าม หรือเทศบาลต าบลท่าข้ามร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน ท้องถิ่น
อ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งเทศบาลต าบลท่าข้ามมอบให้ด าเนินการขน และก าจัดสิ่ง 
ปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลท่าข้าม รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ 
ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ตามเทศ บัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 10 ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุมสาธารณะ หรือ
กิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไป ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมส่วนรวม ส้วมเคลื่อนที่ หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะส าหรับ 
ให้บริการอย่างเพียงพอเมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว 
ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ  ในการนี้ให้เจ้า 
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่ 
ดังกล่าว 

/ข้อ ๑1 ในกรณี... 
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ข้อ ๑1 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเกิด เหตุ
ฉุกเฉิน ให้เทศบาลต าบลท่าข้ามหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะ ส าหรับ
ให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์

 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

ส่วนที่ ๑ สุขลักษณะของห้องส้วม 
 

ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มีส้วมต้องจัดให้มีระบบก าจัด สิ่ง
ปฏิกูลแบบติดกับท่ีหรือต้องต่อท่อไปยังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง (2) 
ในกรณีที่ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเป็นระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เมื่อระบบก าจัดสิ่ง ปฏิกูลแบบติด
กับท่ีเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง (2) 
การน าน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการก าจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง  น้ าทิ้งและกาก
ตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 21 วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑3 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะต้องด าเนินการให้ส้วม 
สาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ดูแลพ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และที่เปิดและปิดน้ าของโถส้วม และโถปัสสาวะให้ สะอาด 
รวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 

(2) จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
(3) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
(4) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ใน บริเวณ

อ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
(5) จัดให้มีสายฉีดน้ าช าระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิดยุ่ยและ กระจาย

ตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษช าระเป็นชนิดที่ไม่สามารถทิ้งลงในโถ ส้วมได้
หรือระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรับรองกระดาษช าระได้ให้ระรวบรวมกระดาษช าระที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับมูล ฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึมและเก็บขนไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือ ปูองกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษช าระที่ใช้แล้ว 

(6)  ในส้วม ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือระบบระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทอากาศท่ีดี 
(7) ประตูส้วม ต้องมีท่ีจับเปิดและปิดที่สะอาด มีอุปกรณ์ยึดประตูด้านในที่สามารถไขจากด้านนอก ได้ โดย

ประตูต้องเปิดออกจากด้านใน เป็นบานพับ บานเลื่อน หรือเป็นรูปแบบอ่ืนเพ่ือ ให้สามารถเข้าช่วยเหลือ ผู้ใช้บริการ
ในกรณีหมดสติได ้

(8) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ให้น าข้อ 12 มาใช้บังคับกับส้วมสาธารณะด้วยอนุโลม ประเภทของอาคารหรือสถานที่ที่ ให้บริการส้วมสาธารณะซึ่ง
ต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
/ข้อ 14 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง... 
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ข้อ 14 เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ต้องด าเนินการให้ส้วม เคลื่อนที่ถูก
สุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ โดยให้น าสุขลักษณะในข้อ 13 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับด้วยโดย อนุโลม และ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลได้มากกว่าถังเก็บกักน้ าสะอาดโดยท่อ ระบายและ
ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหรือช ารุด และสามารถปูองกันสัตว์แมลง หรือพาหะน าโรคได้ ทั้งนี้ ถัง
เก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องมีท่อระบายอากาศที่สูงพ้นหลังคาของยานพาหนะหรือแพ หรืออยู่ในต าแหน่งที่ไม่ส่งกลิ่น เหม็น
รบกวน 

(2) เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้ 
มาตรฐานตามข้อ 20 

(3) ในกรณีที่ส้วมเคลื่อนที่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล การระบายน้ าทิ้งและกากตะกอนต้องผ่านการ จ ากัดสิ่ง
ปฏิกูลแล้ว โดยน้ าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 21 วรรคหนึ่ง 

(4) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่แพใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจ าหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่  ซึ่งไม่มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือไม่ 
สามารถสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลไปจ ากัดได้ ให้แพดังกล่าวจัดให้มีส้วมไว้บนพ้ืนดินโดยให้น า ข้อ 12 มา
ใช้ บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑5 ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราว ต้องจัดให้ส้วมชั่วคราวตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และต้องด าเนินการให้ส้วมชั่วคราวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการดังต่อไปนี้ 

(1) พ้ืน ผนัง หลังคา และประตูของห้องส้วม รวมทั้งสุขภัณฑ์มีความปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อ
การรับน้ าหนัก ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ และดูแลให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งมี
การถ่ายเทอากาศที่ด ี

(2) จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
(3) จัดใช้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
(4) จัดให้มีสายฉีดน้ าช าระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษช าระชนิดยุ่ยและ กระจาย

ตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษช าระเป็นชนิดที่ไม่ สามารถทิ้งลงในโถ ส้วมได้
หรือระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรับรองกระดาษช าระได้ให้รวบรวมกระดาษช าระที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับมูล ฝอยที่
ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึมและเก็บขนไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือ ปูองกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษช าระที่ใช้แล้ว 

(5) จัดให้มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลตามข้อ 14 วรรค
หนึ่ง (1) และเม่ือถงัเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง (2) 
(6) เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ต้องก าตัดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอย่างถูกต้อง และรื้อถอน รวมทั้งปรับพ้ืนที่ ให้อยู่ใน

สภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
(7) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 

 
/ส่วนที่ ๒... 
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ส่วนที่ ๒ สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล 
 

ข้อ ๑6 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 ที่มีจ านวน เพียงพอกับ

การให้บริการ 
(๒) ด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีมาตรการปูองกันกลิ่นในขณะที่ท าการ สูบสิ่ง

ปฏิกูล เพ่ือไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ 
(๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว  โดยการสูบน้ าสะอาด จากถัง

เพ่ือล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกท่ีสัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
(๔)  ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกหล่นหรือรั่วไหล ให้ท าลายเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ แล้วท าความสะอาด 

ด้วยน้ า 
(๕)  จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรับ 

ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือดังกล่าว  รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นไว้ ประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 

(๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูก และ สวม
รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนา และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการ 
ปฏิบัติงาน 

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

(๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 
(๙)  ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้กิจกรรมอ่ืน และห้ามน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ 
(10)   ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราช 

กิจจานุเบกษา 
ข้อ ๑7 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สูบและขนส่งสิ่งปฏิกูลได้รับการ 

ตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑8 ยานพาหนะส าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม และ ปูองกัน

กลิ่น สัตว์ แมลง หรือพาหะน าโรคได้ 
(๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
(๓) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้ 
(๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะสูบสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า ไม้กวาด และ 
(๕) บนตัวถังท่ีใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” โดยสามารถมองเห็นได้ 

ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 
 

/ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูล… 
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ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยเทศบาลต าบลท่าข้าม ให้แสดงชื่อของเทศบาลต าบลท่าข้าม ด้วย
ตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล  พร้อมด้วย 
ข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถ 
มองเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลต าบลท่าข้าม ให้ผู้แสดง รหัสหรือ
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคล ที่ได้รับ 
ใบอนุญาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้ 
บรรจุสิ่งปฏิกูล ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบ 
เซนติเมตร ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต 
ฉบับแรก และให้เก็บหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่นไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพ่ือการตรวจสอบ 

ข้อ ๑9 ในการขนสิ่งปฏิกูล ให้เทศบาลต าบลท่าข้ามก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับการ ขนส่งเพ่ือ
ปูองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 
เอกสารก ากับการขนส่งสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
ส่วนที่ ๓ สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 
ข้อ 20 ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่ 
(1) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี 
(2) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนและ วิธีการ

ระบายน้ าทิ้งที่ที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 21 ในการระบายน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว น้ าทิ้งและกากตะกอน ต้องมี
ปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ 
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ า ทิ้งและ
กากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 22 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการตรวจ สุขภาพ
ประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒3 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ก าจัด
สิ่งปฏิกูล และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  และตรวจตราควบคุม 
ให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ในบริเวณ 
หรือสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 
/ข้อ ๒4 ผู้ปฏิบัติงาน... 
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ข้อ ๒4 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิด จมูก 
และสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนา และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ทุกครั้ง หลัง
การปฏิบัติงาน 

 
หมวด ๓ ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๒5 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือ โดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ 
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆระบ)ุ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓)  อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าข้ามประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
ข้อ ๒6 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ ความ

ถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้ง
ต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความ บกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง นามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ  อนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ ภาย ใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง การ
ขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย เวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้หากเจ้าพนักงานท้องถิน่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอ ทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๒7 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่ได้รับ 
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้ าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
แล้ว 

ข้อ ๒8 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ ใช้ได้
เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลท่าข้ามเท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๒9 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 30 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น ค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบที่ก าหนด ไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ 
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

/(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย… 
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(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ พนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า 
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 31 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน 
เรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง 
พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓) ไม่

ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพ ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓3 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต ทราบ 
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ
ให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับ 
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓4 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน ใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๔ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 

ข้อ ๓5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการขนสิ่ง ปฏิกูลของ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสีย ค่าธรรมเนียม
การให้บริการขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูล ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓6 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ บัญญัตินี้
ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับ กรณีที่
เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้
ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ 
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง ครั้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน ครบ
จ านวน 

/ข้อ ๓7 บรรดาค่าธรรมเนียม... 



~ 10 ~ 
 

ข้อ ๓7 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
หมวด ๕ ค่าบริการขั้นสูง 
 

ข้อ ๓8 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการ
ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๖ บทก าหนดโทษ 
 

ข้อ ๓9 ผู้ใดฝุาฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนด ไว้ใน
บทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประกาศ ณ วันที่ 
 

 
ลงชื่อ ดาบต ารวจ 

( ไพศาล   พุทธเหมาะ ) 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 

 
 

เห็นชอบ 
 

ลงชื่อ 
(นายประจญ   ปรัชญ์สกุล) 

      ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด ขั้นสูง และการออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าข้าม 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 

 

ล าดับที่ รายการ 
 

จ านวนเงิน (บาท) 
 

1.     ค่าเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
 

200 

2. ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 
     คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร  เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้
คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
 

 
300 

3. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
3.1 

 
   รับท าการเก็บ และขน สิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย 
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต่อปีฉบับละ 

5,000 
 

3.2    รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ 
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต่อปีฉบับละ 

5,000 

4.    อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ 
 

2,000 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

                                                                                        เขียนที…่……..................................……… 
                                         วันที่……….เดือน……………..…………พ.ศ...... 

๑. ข้าพเจ้า………………………………………….…………อายุ…………….ปี สัญชาติ…………......……… 
โดย............................................. ........ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม....................................................  
ที่อยู่เลขท่ี………………หมู่ที…่…….ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…………………..…………ต าบล………………………
อ าเภอ…………….…………..จังหวัด……………………โทรศัพท…์……………….. 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว........................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือหนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีจ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด   
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

                                                                                                    
(ลงชื่อ)………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                                                     (……………………………...) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 เห็นสมควรอนุญาตและควรก าหนดเงื่อนไข     
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................................................................... 

 เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ     
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................................................................... 

                                                           ลงชื่อ……………………………………………..เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                                                (…………………………………………….) 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้
 ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

ลงชื่อ……………………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (…………………………………………….) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 

 ไม่ครบ คือ 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

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

(.......................................) 
ต าแหน่ง................................................................. 

 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 

 ไม่ครบ คือ 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้เป็น
ต้นไป 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................................. 
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     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................ 
ที ่........................               วันที่ ......... เดือน..................... พ.ศ. .............. 
 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ........................ 
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น 

จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือ 
บ าบัดของเสียและอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 

 ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 ไม่ครบ ดังนี้ 
๑. .......................................................................... 
๒. .......................................................................... 
๓. .......................................................................... 
๔. .......................................................................... 

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 
  สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
๑. .............................................................................................  
๒. .............................................................................................  
๓. .............................................................................................  
๔. .............................................................................................  
 ไม่สมควรอนุญาต 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
(ลงชื่อ) 

(..............................................) 
ต าแหน่ง......................................... 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ ชม .................                                               ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 
              ถนนฮอด-แม่สะเรียง ชม 50240 

                                                                    วนั.......เดือน ........... พ.ศ. .......... 
เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ………………….. 

เรียน ……………………………………………………………………………………. 
อ้างถึง (1) ใบรับค าขออนุญาต  เลขที่ .............. ลงวันที่ ......... เดือน ........พ.ศ. ....... 
 (2) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ .............................. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ................................................................................................ 

๒. .................................................................................................  
ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................ 

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 
เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว ดังนี้ 
๑. .................................................................................. 
๒. ...................................................................................  
๓. ...................................................................................  
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วัน 

ที.่.....................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
                   
         ขอแสดงความนับถือ 
 

       (ลงชื่อ)    
  (……………………………………………) 

                  ต าแหน่ง ……………………………………… 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 
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ที่ ชม .................                                               ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 
              ถนนฮอด-แม่สะเรียง ชม 50240 

                                                                    วนั.......เดือน ........... พ.ศ. .......... 
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.………………….. 
เรียน ……………………………………………………………………………………. 
อ้างถึง (1) ใบรับค าขออนุญาต  เลขที่ .............. ลงวันที่ ......... เดือน ........พ.ศ. ....... 
 (2) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ .............................. 

 
ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................... 

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 
บัดนี ้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมา

ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน........................................................ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็น
เงิน............................บาท (................................................) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย                   

           ขอแสดงความนับถือ 
 

       (ลงชื่อ)    
  (……………………………………………) 

                  ต าแหน่ง   ……………………………………… 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 
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ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................. 
เล่มที่..........เลขที.่............/................ 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.....................................................สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที.่.......ต าบล.............................อ าเภอ.........................จังหวัด............... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.........................................................ประเภท............................. 
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ต าบล.....................อ าเภอ.................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (.............................................................) ตามใบเสร็จ 
รับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่ 
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
๔.๑) ........................................................................................................................... ..... 
๔.๒)……......................................................................................... .................................. 
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

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

(.......................................) 
ต าแหน่ง........................................... 

ค าเตือน  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต 
  สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 
 

 
(มีต่อด้านหลัง) 
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(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบ 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบ 

อนุญาต 
 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
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ที่ ชม .................                                               ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 
              ถนนฮอด-แม่สะเรียง ชม 50240 

                                                                    วนั.......เดือน ........... พ.ศ. .......... 
เรื่อง ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
เรียน ……………………………………………………………………………………. 
อ้างถึง (1) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขท่ี .............. ลงวันที่ ......... เดือน ........พ.ศ. ....... 
 (2) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ .............................. 

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................... 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของ  สถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ภายในเวลาที่ก าหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น 

จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้
ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค าขอไว้ 

อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันทราบค าสั่งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 

       (ลงชื่อ)    
  (……………………………………………) 

                  ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 


