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หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ให้
กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

( ร่าง ) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..... 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา  20  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  และ
มาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  29  ประกอบกับมาตรา  32  มาตรา  33  มาตรา  34 
มาตรา  41  และมาตรา  43  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก
ใหญแ่ละนายอ าเภอเมืองสุรินทร์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.....” 
  ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   ข้อ  3  ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยพ.ศ.2550 
  ข้อ  4  บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติ ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  5  ในข้อบัญญัตินี้ 
   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
    “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือ
น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก  
    “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 
    “น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย
ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 



 

    “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่
อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 
   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ  6  การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ให้
เป็นอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทน ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคดิค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ  10  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตราย ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเ ก็บ ขนหรือก าจัดของ
เสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  7  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน หรือเขตพ้ืนที่การ
อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
  ข้อ  8  เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ  9  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

   (1) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทาง
สาธารณะ นอกจากในที่ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่จดัไว้ให้ 

  (2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน  
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

  (3) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบหรือท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในอาคาร สถานที ่หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชนทั้งของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

  (4) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือ
ขน หรือสถานที่สาธารณะอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ เว้นแต่จะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  (5) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจน
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องท าการจัดเก็บ ขน และก าจัดตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อพ้นก าหนด



 

ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที ่หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย ละเลย หรอืกระท าการ
ไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ท าการเก็บคนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุ
เดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดังกล่าว และผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

    (6) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของ
เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกลับมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ  10  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ  11  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมี

การด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
  (5) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
  (6) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ประกาศก าหนด 

ข้อ  12  ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 11 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
      (1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
              (1.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

          (1.1.2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกัน
กลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 

              (1.1.3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
              (1.1.4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 

                       (1.1.5) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด  น้ ายาฆ่า
เชื้อโรค( เช่น ไลโซน 5%) 

              (1.1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่า
เป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “ รถดูดสิ่งปฏิกูล ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ประกาศก าหนด 

   (1.2) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยาง 
รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  

      (1.3) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่ง
ปฏิกูลไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

            (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 



 

      (2.1) มีเอกสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
      (2.2) มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 
              (2.2.1) ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน 

แหล่งน้ าน้ าใต้ดิน พืชผลทางการเกษตร 
              (2.2.2) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และสัตว์พาหะน าโรค 
                (2.2.3) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 

     (3) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย  
    (3.1) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

                (3.1.1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รัว่ซึม มีลักษณะ 
ปกปิด เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาดง่าย 
                  (3.1.2) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมีให้
รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 
                           (3.1.3) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่
ก่อให้เกิดความร าคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
                  (3.1.4) ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงาน
ระดับท่ีขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะปฏิบัติงาน 

    (3.2) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอย 
      (3.2.1) ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

      (3.2.2) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ในขณะท าหน้าที่เกี่ยวกับเก็บ ขน มูลฝอย 

 ข้อ  13  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับ 
ค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้    
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีไดข้ยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ  14  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ  15  ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  

   (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 



 

    (1.1) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง 
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน 

    (1.2) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่ งปฏิกูลเสร็จ
แล้ว ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้
ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไลโซน  5%) 

    (1.3) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  1  ครั้ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

    (1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น 
ไลโซน 5%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 

    (1.5) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
            (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

   (2.1) ด าเนินงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล ตามประเภทของระบบ
ก าจัด 

   (2.2) ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางและ
รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏบิัติงานประจ าวัน 

       (2.3) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
            (3) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย 

   (3.1) ขณะท าการเก็บขน มูลฝอย ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล เช่น สวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายางหุ้มส้นสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 

       (3.2) ท าความสะอาดภาชนะเก็บ ขน มูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์  1  ครั้งหลังจากที่
ออกปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยแล้ว ส าหรับสถานที่ท าความสะอาดยานพาหนะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่
ประชาชน 

       (3.3) กรณีท่ีมีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย 
       (3.4) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

    (4) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
       (4.1) ด าเนินงานระบบก าจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ตามประเภทของระบบก าจัด 
       (4.2) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น สวมเสื้อคลุมถุง

มือยางและรองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 

    (4.3) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  1  ครัง้ 
  ข้อ  16  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้มีอายุหนึ่งปี   
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่เท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้น าความในข้อ  11  ข้อ  12  
ข้อ  13  ข้อ  14  และข้อ  15  ให้น ามาบังคับใช้โดยอนุโลม 



 

  ข้อ  17  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้ อบั ญ ญั ติ นี้ ใน วัน ที่ ม ารั บ ใบ อนุ ญ าตส าห รั บ กรณี ที่ เป็ น การขอรั บ ใบ อนุญ าตครั้ งแ รก  ห รือ ก่ อน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่ เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย 
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้น
แต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า 
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ  18  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลแกใหญ ่
  ข้อ  19  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย      
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ  20  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
    (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
    (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
  ข้อ  21  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535  หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็น   สมควรแต่
ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ  22  เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
    (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
    (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 
    (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
  ข้อ  23  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี  



 

  ข้อ  24  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ  25  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ 
ขน  สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  ข้อ  26  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา  44  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ข้อ  27  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
  ข้อ  28  ผู้ใดที่ได้รับอนุญาตเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับ
ใช้ให้ด าเนินการไปจนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อต่ออายุใบอนุญาตให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 
   ข้อ  29  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่            เดอืน                         พ.ศ.25..... 
      
 

      (นายประกาศติ  จันทน์หอม) 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 
  
 
                    เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
              (นายกฤษณุ  เหลืองพิบูลกิจ) 
                 นายอ าเภอเมืองสุรินทร์ 



แบบสอบถามความคิดเห็น 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.....  
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1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อายุ.................................................. ปี 

3. อาชีพ   รับราชการ   เกษตรกร   ค้าขาย      รับจ้าง        อ่ืนๆ ระบุ............................. 

4. ระดับการศึกษา     ต่่ากว่าปริญญาตรี           ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 
5. ท่านเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบลแกใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..... 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย 
6. ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม 
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