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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2562 

 

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

หลักการ 

   การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมมาก
ขึ้น  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะในหลายพ้ืนที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ขาดการบริหารจัดการที่ดี  และขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม   

 ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จำเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม  เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยายตัวและ
รุนแรงยิ่งขึ้น  และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกำจัด  สิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  ได้ให้อำนาจ
โดยตราเป็นขอ้บัญญัติ  ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้โดยการ
ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และนายอำเภอนาหมื่น  จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  ตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระ หรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น  
  “มูลฝอย”  หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้    
   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้เป็นอำนาจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  
  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำ
การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็
ได้ 
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  บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ 9  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่
ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 6  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   มอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคล
ใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น 
 ข้อ 7  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่    ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บขนหรือกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีมอบให้บุคคล
อ่ืนดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีตามอัตราที่กำหนดไว้ 
ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีจะต้อง
ดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
  ข้อ 8  เพ่ื อประโยชน์ ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบี ยบในการเก็บ  ขน และกำจัด  
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย  เท  ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือส่งสกปรก ใน ที่ ทาง 
หรือแหล่งน้ำสาธารณะ นอกจากในท่ีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
   (2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ   ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่  
ถูกสุขลักษณ ะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่น โดยคำแนะนำของเจ้ าพนักงาน  
สาธารณสุขประกาศกำหนด 
   (3) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทำให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในอาคาร สถานที่  
หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชนทั้งของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(4) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขน คุ้ย เขี่ย  หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือ
สถานที่สาธารณะอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เว้นแต่จะเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลีในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(5) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ  ผู้ครอบครองอาคารหรือดินว่างเปล่านั้นจะต้องทำการจัดเก็บ  ขนและกำจัดตามคำแนะนำของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด  เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 
ดังกล่าวแล้วหากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังเพิงเฉย ละเลย หรือกระทำการไม่แล้วเสร็จโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   ให้
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   ทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญจาก
สถานที่ดังกล่าวและผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลีกำหนด 

(6) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป  
  ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
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  ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองลี จะต้องยื่นคำ
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีประกาศ

กำหนด 
 (4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกำจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการดำเนิน

กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำจัดมูลฝอย 
 (5) เสนอแผนการดำเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน 

ความพร้อมด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
 (6) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีกำหนด 

  ข้อ  11  ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 10 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

 (1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
     1.1.1)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
     1.1.2) สว่นของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกันกลิ่นและ
สัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
     1.1.3)  มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
     1.1.4)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
     1.1.5)  มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ  ไม้กวาด         น้ำยา
ฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไลโซน 5%) 
     1.1.6)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “ รถดูดสิ่งปฏิกูล ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อ
หน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกาศกำหนด 
    (1.2 )  ต้ องจัด ให้ มี เสื้ อคลุม  ถุ งมือยาง รองเท้ าหนั งยางหุ้ มสู งถึ งแข้ ง  สำหรับ      
ผู้ปฏิบัติงาน  
    (1.3)  กรณีท่ีไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำ  สิ่งปฏิกูลไป
กำจัด ณ แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
   (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

 (2.1) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กำจัดสิ่งปฏิกูล 
 (2.2) มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 
   (2.2.1) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน แหล่งน้ำ 

น้ำใต้ดิน พืชผลทางการเกษตร 
   (2.2.2) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และสัตว์พาหะนำโรค 
   (2.2.3) ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ 
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 (3) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย  

 (3.1) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
   (3.1.1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็น

แบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทำความสะอาดง่าย 
  (3.1.2) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยเพื่อไม่ให้

รั่วไหลตอลดการปฏิบัติงาน 
  (3.1.3) มีสัญลักษณ์ หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจำยานพาหนะ  ชนิดไม่

ก่อให้เกิดความรำคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
    (3.2) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอย 

  (3.2.1) ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
  (3.2.2) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน ในขณะทำหน้าที่เกี่ยวกับเก็บ ขน มูลฝอย   
  ข้อ 12 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้
แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  
  ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก   
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  
  ข้อ 14 ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
(1.1) ขณะทำการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และ

รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานประจำวัน 

(1.2) ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว ให้ทำ
การดูดน้ำสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล
ด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไลโซน 5%) 

(1.3) ทำความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากท่ีออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบำบัด  หรือกำจัดด้วยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 
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(1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น ไลโซน 

5%) แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด 
(1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
(2.1) ดำเนินงานระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกำจัด 
(2.2) ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง  และรองเท้าหนัง

ยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจำวัน 

(2.3) ควรมีการตรวจสุขภาพแกผู้ปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย 

(3.1) ขณะทำการเก็บ ขน มูลฝอย ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบุคคล 
เช่น สวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน 

(3.2) ทำความสะอาดพาหนะเก็บ ขน มูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งหลังจากท่ีออก
ปฏิบัติงานเก็บ ขนมลูฝอยแล้ว สำหรับสถานที่ทำความสะอาดยานพาหนะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ประชาชน 

(3.3) กรณีท่ีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย 
(3.4) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 (4) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย 
(4.1) ดำเนินการระบบกำจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ตามประเภทของระบบกำจัด 
(4.2) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานประจำวัน 
(4.3) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ข้อ 15  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและ
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
 ข้อ 16  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ใน
วันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็น
การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระ
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จำนวน 
 ข้อ 17   บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้   ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี 



 

-7- 
 
 
 ข้อ 18   ผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ เป็นผู้ดำเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก 
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีประกาศกำหนด 
 ข้อ 19   ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ 20  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำ
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
 ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็น   สมควรแต่ต้องไม่
เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ 22  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรื อข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน  
 ข้อ 23  คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ
ให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้ รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี  
 ข้อ 24  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ 25  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน  สิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับ
ทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้อง
ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 




