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หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 
 

เหตุผล 

โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูล มี
ขั้นตอนในการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล สมควร
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคล
ใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3 
 
  โดยที่เป็นการสมควรตรา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๐  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓         
และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ           
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว และนายอ าเภอโกสุมพิสัย จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการ        
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3” 
  

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๕3 ให้ใช้ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3 นี้แทน 
  

  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 

  ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ    
องค์การบริหารส่วนต าบลนี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

------------------------------ 
  

ข้อ ๖ การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้เป็นอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
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ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการ     
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๑๐ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่     
การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ          
ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

  

  ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน        
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองบัว ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม   
การก าจัดสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนด     
ในกฎกระทรวง 
 

หมวด 2 
การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 

------------------------------ 
  

ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 
สิ่งปฏิกูล ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ 
นอกจากในท่ีทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจัดไว้ให้ 

 (๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

 (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล ในอาคาร 
สถานที ่หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่น 

 (๔) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่
สาธารณะอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เว้นแต่จะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร     
ส่วนต าบลหนองบัว ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 (๕) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือท่ีดินว่างเปล่าปล่อยให้มีสิ่งปฏิกูลสะสมจนก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องท าการจัดเก็บ ขน และก าจัด ตามค าแนะน า    
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย ละเลย หรือกระท าการไม่แล้ว
เสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลอันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญ   
จากสถานที่ดังกล่าว และผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา          
ที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล นี้  

(๖) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับสิ่งปฏิกูล 

 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือ   
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 
หมวด 3  

ใบอนุญาต 
------------------------------ 

 
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน       

ที่เก่ียวข้อง 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาต และมีการ       

ด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้เก็บขนกับผู้ก าจัด 
(๕) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขน ที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ความพร้อม

ด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
(๖) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนดประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๐ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาเปิด - ปิดอยู่ด้านบน 
(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
(๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
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(๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่า   
เชื้อโรค เป็นต้น 

(๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล หรือรถดูดส้วม” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็น
ได้ชัดเจนตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประกาศก าหนด 

(๑ .๒ ) ต้ องจัด ให้ มี เสื้ อคลุม  ถุ งมื อยาง รองเท้ าหนั งยางหุ้ มสู งถึ งแข้ ง  ส าห รับ      
ผู้ปฏิบัติงาน 

(๑.๔) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่งปฏิกูลไป
ก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(๒.๒) มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

(๒.๒.๑ ) ที่ ไม่ก่อให้ เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน              
แหล่งน้ า น้ าใต้ดิน พืชผลทางการเกษตร 

(๒.๒.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
(๒.๒.๓ ) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิด     

เหตุร าคาญ 
  

 ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น        
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด        
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่      
ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อ งหรือความไม่สมบูรณ์ ให้ทราบภายในสิบห้าวัน             
นับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล        
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน             
ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนต าบลนี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่มีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

  

ข้อ ๑๔ ผู้ ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้ง                 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า              
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ์  
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ข้อ ๑๕ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
(๑.๑) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และ

รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น            
การปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๑.๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว              
ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้                
ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  

(๑.๓) ท าความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่ งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่ เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการ             
ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคแล้วท าการ
ล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง 

(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

(๒.๑) ด าเนินงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบก าจัด 
(๒.๒) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนัง

ยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 

(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  ข้อ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้มีอายุหนึ่งปี      
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่ อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ             
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ น าความในข้อ ๑๒, ๑๓,           
๑๔ และข้อ ๑๕ ให้น ามาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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หมวด 4  
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
------------------------------ 

 
  ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย          
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก     
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ      
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ ง  ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจ านวน 
 

  ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้เป็นรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

  ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้        
จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนี้ 
  

  ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้      
โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 

  ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต    
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรื อช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ      
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก        
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหาย มาแสดงต่อเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  

  ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ไม่ปฏิบัติ   
หรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น    
มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ล าดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
1.1 เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก  
      และลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 
1.2 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป คิดอัตราค่าเก็บและขน 
      (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
 

 
200 

 
100 

2 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ 
ขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ 
คิดค่าบริการ 
2.1 รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจ  
      หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 
2.2 รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจ  
      หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 
 

 
 
 

5,000 
 

5,000 
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สรุปผลการด าเนินการจัดประชุมประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3 
****************************** 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ซึ่งข้อบัญญัติดังกล่าวอาจมีผลกระทบและมีส่วนได้ส่วนเสียต่อวิถีชีวิตของประชาชน ที่อยู่อาศัย หรือประกอบ
อาชีพในชุมชนท้องถิ่น และพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นส่วนรวม และเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าถึงรายละเอียดในร่าง
ข้อบัญญัติได้ง่าย จะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
 1. การประชาสัมพันธ์ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว        
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ก าหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 คือ 
  1. เผยแพร่ทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว www.nongbuaks.go.th 
  2. เผยแพร่ผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ต าบลหนองบัว โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
  การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ก าหนด
วันเวลาและสถานที่ ในการจัดประชุมประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้ 
  1. วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,10 บ้านหนองผือ และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกอก 
  2. วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดเกษมสุขาราม หมู่ที่ 
3,9 บ้านคุยเชือก และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคุยแพง 
  3. วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนเมืองน้อย และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 6 บ้านโนนหินแห่ 
  4. วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดสุคันธาราม หมู่ที่ 
7,8 บ้านหนองปลาเข็ง  
  โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็น ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
พ้ืนที่ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ในวันที่ท าการแสดง      
ความคิดเห็นของประชาชน 
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 2. ขั้นตอนการด าเนินการจัดประชุมประชาพิจารณ์ 
  1. จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล         
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3 
  2. ด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว ในระหว่าง
วันที่ 20 – 23 มกราคม ๒๕๖3 ทุกหมู่บ้าน 
  3. รวบรวมและสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3 และประกาศให้ประชาชนทราบ 
  4. น าผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการยกร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3 และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 3. ผลการจัดประชุมประชาพิจารณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
  1. การจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การยกร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖3 โดยจ าแนกผลการจัดประชุม
ประชาพิจารณแ์ต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี สถานที ่ จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
1 20 มกราคม 2563 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า

หมู่บ้ าน หมู่ที่  1 ,10 บ้าน
หนองผือ 

61 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

2 20 มกราคม 2563 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกอก 

43 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

3 21 มกราคม 2563 วัดเกษมสุขาราม หมู่ที่ 3,9 
บ้านคุยเชือก 

28 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

4 21 มกราคม 2563 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคุยแพง 

26 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

5 22 มกราคม 2563 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
ห มู่ บ้ า น  ห มู่ ที่  5  บ้ า น      
โนนเมืองน้อย 

34 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

6 22 มกราคม 2563 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
ห มู่ บ้ า น  ห มู่ ที่  6  บ้ า น      
โนนหินแห่ 

41 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

7 23 มกราคม 2563 วัดสุคันธาราม หมู่ที่ 7,8 
บ้านหนองปลาเข็ง 

73 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

ยอดรวมจ านวนผู้เข้าร่วม 10 หมู่บ้าน 306 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ 
เห็นด้วย 

 
 

/2. จ านวนผู้เข้ารับฟัง… 
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  2. จ านวนผู้เข้ารับฟังเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ก านันต าบล
หนองบัว/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว 
  3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   - ไม่มี - 
 4. สรุปผลการจัดประชุมประชาพิจารณ์ 
  ผลการจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ 20 – 23 มกราคม 
2563 ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน รวมจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 306 คน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย และพร้อม
ปฏิบัติตาม เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 


