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หลักการ 

 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.25๔๖  มาตรา  20  มาตรา  54  
มาตรา  55  มาตรา  56  มาตรา  58  และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
ประกอบกับกฎกระทรวง  ฉบับที่  2  (พ.ศ.  2536)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  โดยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะ
หนิน  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2565   ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนตะหนิน  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และน าเสนอนายอ าเภอบัวใหญ่  เพ่ือเห็นชอบและประกาศใช้
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 

 

เหตุผล 

 ด้วยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ประจ าปี พ.ศ. 2552  ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ซ่ึงอัตราค่าธรรมเนียมยังไม่เหมาะสมกับต้นทุน
การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล และหรือขยะมูลฝอย  จากต้นทุนราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  อัตราจ้าง  แรงาน  
ของผู้ประกอบการ  เพ่ือให้เหมาะสมกับปัจจุบัน  จึงมีความจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
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 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  ว่าด้วยการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 
2546 มาตรา  20  มาตรา  54 มาตรา  55  มาตรา  56    มาตรา  58  มาตรา  63  และมาตรา  ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  โดยความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  และนายอ าเภอบัวใหญ่   จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  เรื่อง  การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒565 ” 

 ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ  3  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย  ประจ าปี  พ.ศ. 2552 

บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
 “ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 
 “ สิ่งปฏิกูล ”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความร่วมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
 “ มูลฝอย ”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน  
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่  หรือน ามา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  เช่น  แก้ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก 
 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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 “ อาคาร ” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่าง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “อาคารอยู่อาศัยรวม”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 
 “ ที่หรือทางสาธารณะ ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้                                       

ข้อ  5  การก าจัด  การเก็บ ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  หรือจัดการมูลฝอยในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนตะหนิน  ให้เป็นอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  อาจอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินการ
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ  หรืออาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  9  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน  แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  6  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดมูลฝอย หรือ
เขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต
ให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

 ข้อ  7  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือ
ก าจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะ
หนิน  มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนตะหนิน  ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดมูล
ฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 
ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  
การจัดการมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนินจัดไว้ให้ 
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(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

 (3) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบหรือท าการถ่าย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน  ทั้งของตนเอง  หรือบุคคลอ่ืน 

(4) ห้ามผู้ใดท าการขน  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  
หรือสถานที่สาธารณะอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  เว้นแต่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(5) หากผู้ครอบรองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจน
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องท าการจัดเก็บ  ขน  และ
ก าจัดตามค าแนะน าของพนักงานสาธารณสุขหรือค าสั่งของเจ้าของพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาก าหนด  
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  หากผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินว่างเปล่านั้ นยังเพิกเฉย
ละเลย  หรือกระท าการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันควร  หรือไม่เป็นตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  
ท าการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดังกล่าว  และผู้ครอบครอง
อาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินว่างเปล่านั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  9  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  10  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล  หรือก าจัดมูล
ฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนตะหนิน  จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4) อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  ประกาศก าหนด 

ข้อ  11  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 10 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  

(1.1) ต้องมีพาหนะในการเก็บ ขน ถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1.1.1) ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

(1.1.2) ส่วนของรถที่ใช้เก็บ  ขน  ถ่ายสิ่งปฏิกูลและต้องปกปิดมิดชิด  
สามารถป้องกันกลิ่น  และสัตว์พาหะน าโรคได ้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน  ไม่มีการรั่วซึมออกนอกรถ 
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(1.1.3)  มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตราวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 

(1.1.4)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่รั่วซึม 

(1.1.5   มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ  เช่น  ถังตักน้ า  ไม้กวาด  น้ ายาเชื้อโรค (เช่น 
ไลโซน 5 เปอร์เซ็นต์) 

(1.1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  ให้รู้ว่าเป็นยานพาหนะ
ขนถ่านสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดเห็นได้ชัดเจน
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนินประกาศก าหนด 

(1.2) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม  เช่น  เสื้อคลุม  ถุงมือยาง  
รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

(1.3) กรณีไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่ง
ปฏิกูลไปก าจัด  ณ  แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

(2.1) ต้องมีสถานที่ก าจัดมูลฝอยที่อยู่ห่างจากชุมชนไม่สามารถส่งกลิ่นรบกวน
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง  และไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ  

(2.2) การป้องกันมูลฝอยไม่ให้ส่งกลิ่นให้ใช้สารจุลินทรีย์ชีวภาพบ าบัดไม่ให้ใช้
สารเคมี 

 (2.3) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอย 

(2.4) ก่อนการก าจัดให้มีการคัดแยกมูลฝอย  เพ่ือน าส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้น า
กลับมาใช้ใหม่  ในการก าจัดมูลฝอยให้ใช้วิธีฝังกลบ  หรือเผาท าลายโดยใช้เตาเผาไร้มลพิษหรือวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนินก าหนด 

 (2.5) ต้องมีมาตรการป้องกันสัตว์แมลงพาหะน าโรคไม่ให้แพร่เชื้อโรค  ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตั้ง   

ข้อ  12  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้หรือมีหนังสือ
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมี
รายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ  13  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 

ข้อ  14  ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

(1.1) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
เช่น  สวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 

(1.2) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จ
แล้ว  ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และท าความสะอาดท่อหรือ
สายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายา่่าเชื่อโรค  (เช่น ไลโซน 5 เปอร์เซ็นต์) 

(1.3)  ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  1  ครั้ง  หลังจาก
ที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  ส าหรับสถานที่ท าความสะอาดยานพาหนะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญแกประชาชน  

(1.4)  กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ท าการ่่าเชื้อโรคด้วยน้ ายา่่าเชื้อโรค  
(เช่น ไลโซน 5 เปอร์เซ็นต์)  แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 

(1.5)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

(1.6)  ปฏิบัติการอ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนินก าหนด 

 (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

(2.1) ขณะท าการก าจัดมูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือ
ยางและรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวันแล้วจะต้องท าความ
สะอาดด้วย      

(2.2) ดูแลสถานที่ก าจัดมูลฝอยให้สะอาดอยู่เสมอ  มีการปกปิดที่มิดชิดไม่ส่งกลิ่น
หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรคต่าง ๆ  ได้  
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(2.3) ต้องปฏิบัติไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนรอบ ๆ  หรือใกล้เคียงโดยวิธีที่
เหมาะสม 

(2.4) มีการเก็บกวาดหลังจากการก าจัดให้เรียบร้อยอยู่เสมอ  ไม่ให้มีสัตว์เข้าไปคุ้ย
เขี่ยได้ 

(2.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติ  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

(2.6) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนินก าหนด 

  ข้อ  15  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนินเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

  ข้อ  16  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้
ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 

  ข้อ  17  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   

  ข้อ  18  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ  19  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ    

                     ข้อ  20  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย                                            

   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับ ใบ
แทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

  ข้อ  21  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ  22  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

   (2) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   หรือ 
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  

  ข้อ  23  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

  ข้อ  24  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ข้อ  25  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการ
เก็บ ขน  มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบ 
อนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
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  ข้อ  26  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

  ข้อ  27  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

  ข้อ  28 ผู้ใดที่รับใบอนุญาตเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล  มูลฝอยก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มี
ผลใช้บังคับให้ด าเนินการไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ  เมื่อต่ออายุใบอนุญาตให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ  29  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน                        พ.ศ. ๒๕65     
   

                      (ลงชื่อ)      

                                                               (นายสมาน  แก้วดอนรี) 
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         (นายศักรินทร์  เสมหิรัญ) 
             นายอ าเภอบัวใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย  ร่างข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
         เรือ่ง  การจดัการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  พ.ศ. ๒๕65 

 
ล าดับ รายการ บาท 
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อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ  10 
๑.๑  ค่าเก็บและขนอุจจาระ  หรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ   
        ๑.๑.๑  เศษของลูกบาศก์เมตร  หรือลูกบาศก์เมตรแรก  และ 
                  ลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป  ลูกบาศก์เมตรละ 
        ๑.๑.2  เศษไมเ่กินครึ่งลูกบาศก์เมตรเศษเกินครึ่งลูกบาตรเมตรให้
คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร  
 
๒.๑  ใบอนุญาตด าเนินกิจการท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล  
หรือมูลฝอยตาม  ข้อ  11 
       ๒.๑.๑  รับท าการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็น
ธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน  ด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
       ๒.๑.๒  รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
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