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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/2563        

วันพุธที่  30  เดือนธันวาคม  2563  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 พันโทบุญส่ง  สังข์สุข ประธานสภา อบต.บ้านหม้อ บุญส่ง  สังข์สุข  
2 นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์ รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ อรรถสูตร    สุขไตรรัตน์  
3 นายนิรันดร์    เกษตรพูนสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  1 นิรันดร์    เกษตรพูนสุข  
4 นายบุญฤกษ์   ม่วงไหมทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  2 บุญฤกษ ์ ม่วงไหมทอง  
5 นายสมพิศ      ม่วงไหมทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  2 สมพิศ    ม่วงไหมทอง  
6 นายมานะ   นวมพะเนียด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 มานะ   นวมพะเนียด  
7 นายกิติชัย   สนสด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  5 กิติชัย  สนสด  
8 นางวิไลวรรณ    ชมชูชื่น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  6 วิไลวรรณ  ชมชูชื่น  
     

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร   ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.บ้านหม้อ   ขอลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ ธีรศักดิ์  พานิชวิทย์  
2 นางสุภาภร  จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้านหม้อ สุภาภร  จิราณิชชกุล  
3 นายสอย  ปานแก้ว รองนายก อบต.บ้านหม้อ สอย  ปานแก้ว  
4 นายจำลอง  สุขอร่าม เลขานุการนายก อบต.บ้านหม้อ จำลอง  สุขอร่าม  
5 นางสาวราตรี  จุลบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ราตรี  จุลบุตร  
6 นายชินวัตร  ชาวดง ผู้อำนวยการกองช่าง ชินวัตร  ชาวดง  
7 นางสาวบุษรินทร์  หนังสือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บุษรินทร์  หนังสือ  
8 นายสุเมธ  กรองกำธร รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ สุเมธ  กรองกำธร  
9 นางพรรณี  สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบญัชี พรรณี  สมบูรณ์  

10 นางสาวกฤษณา  เหล็งบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณา  เหล็งบำรุง  

 

เริ่มประชุม เวลา  10.00  น. 
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  เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน ได้มีการดำเนินการประชุมโดยมี พันโทบุญส่ง  สังข์สุข  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) - สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน       

ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕63   
วันพุธที่ 30 ธันวาคม ๒๕63  ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ เนื่องจากนายปกรณ์  
คล้ายเพ็ชร  เลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งหนังสือลาป่วยต่อประธานสภาฯ  เนื่องจากมีอาการไข้ ไอ 
ทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมในครั้งนี้ได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 วรรคท้าย 
ความว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรค
สอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ”  ดังนั้นจึง
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนตำบล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่น ขอเชิญครับ  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (นางวิไลวรรณ  ชมชูชื่น) – ขอเสนอ นายนิรันดร์  เกษตรพูนสุข  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวค่ะ 

ประธานสภาฯ – ขอสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อย จำนวน 2 ท่านครับ 
ที่ประชุมสภาฯ – สมาชิกสภาฯ รับรอง จำนวน 3 คน  
ประธานสภาฯ – สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ – ไม่มีท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  - หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ 

ชั่วคราวครับ 
ที่ประชุมสภาฯ – มีมติเลือกนายนิรันดร์  เกษตรพูนสุข  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
ประธานสภาฯ  - หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ  และ

ลำดับต่อไป กระผมขออนุญาตให้นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์  รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานสภาฯ ในวาระที่ 2 ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 
ธันวาคม  ๒๕63  ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ตรวจสอบหากมีสิ่งอ่ืนใดที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงขอมติในการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติรับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี    ๓  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
  - ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ 

๔.1  พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 87 (2) 
กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุน
สำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น  ซึ่งข้อ 89 (1) ความว่า “ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
กำหนด”  

   สรุปยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563  

   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   จำนวนเงิน  52,500,000.00  บาท 
   ทุนสำรองเงินสะสม         จำนวนเงิน  23,213,797.02  บาท 
   ร้อยละ 15 ของข้อบัญญัติ        จำนวนเงิน    7,875000.00  บาท 
 ส่วนที่เกินร้อยละ 15 ของทุนสำรองเงินสะสมที่ใช้ได้    จำนวนเงิน 15,338,797.02  บาท  
   โดยโครงการที่จะขอใช้จ่ายงบประมาณจากเงินทุนสะสำรองเงินสะสม จำนวน 3 

รายการ ดังนี้  
   1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านเหมืองทะโมน หมู่ที่  3  ระยะทาง 60 เมตร  

งบประมาณ 4,500,000 บาท  เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์แนวดินตลิ่งสไลด์ตัว บริเวณบ้าน
เหมืองทะโมน  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563  
สาเหตุจากระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีลดลงอย่างรวดเร็วทำให้แนวดินตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีเกิดการ
ทรุดและสไลด์ตัวลง มีผลกระทบ และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของประชาชน ซึ่ง
พ้ืนที่ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่า  องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหม้อ จึงได้รายงานให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  และอำเภอเมืองเพชรบุรี  ซึ่ง
พ้ืนที่ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน  เจ้าท่า อบต.บ้านหม้อ จึงได้
รายงานให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  และอำเภอเมืองเพชรบุรีทราบ  และต่อมา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณ
ภัยในพื้นที่ ตามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เขต
พ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ในพ้ืนที่อำเภอเมืองเพชรบุรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563  ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่
พึงจะเกิดจากเหตุดินทรุดตัวบริเวณดังกล่าว   
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   2. ก่อสร้างผนังกันดิน ซอยบ้านป้าผิว หมู่ที่ 1  ระยะทาง 4.50 เมตร  งบประมาณ 
250,000 บาท  เนื่องจากตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณซอยบ้านป้าผิว หมู่ที่ 1 มีบางจุดเกิดปัญหา
ดินสไลด์และทรุดตัวลง ระยะทางประมาณ 4.50 เมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงมี
ความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการก่อสร้างผนังกันดินบริเวณดังกล่าว ระยะทาง
ประมาณ 4.50 เมตร  

   3. ปรับปรุงบันไดลงท่าน้ำเหมืองทะโมน  หมู่ที่  3   งบประมาณ  950,000  บาท  

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ดินแนวตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี เกิดการทรุดตัวทำให้อาคารที่พักอาศัยของ
ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย  อีกทั้งยังมีทรัพย์สินของทางราชการ คือ 

ศาลาเหมืองทะโมนซึ่งใช้เป็นอาคารแสดงพิพิธภัณฑ์ของตำบลบ้านหม้อที่ได้รับผลกระทบ  พ้ืนที่
และตัวอาคารบางส่วนเกิดรอยร้าว  อบต.บ้านหม้อ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 

บ้านเมืองทะโมน หมู่ที่ 3 ระยะทาง 75 เมตร ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 

2563  และในการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว จำเป็นต้องมีพ้ืนที่ในการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ 

ประกอบกับบันไดลงท่าน้ำบางจุดก็เกิดความเสียหายจากเหตุดินทรุดตัว   บัดนี้การก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง บ้านเหมืองทะโมน หมู่ที่ 3 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการปรับปรุงบันไดลง ท่าน้ำ เพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานต่อไป 

รวมขอใช้จ่ายาเงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้ทั้งสิ้น  5,700,000 บาท  จึงขอนำ
เรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมครับ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - ตามทีผู่้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น ประกอบกับ
ได้มีการประชุมนอกรอบไปบ้างแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์ ) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ      

ทุกท่านได้พิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามที่เสนอมา
หรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติอนุมัติให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามโครงการที่เสนอมา 

๔.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ....    
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ขอชี้แจงให้

ท่ านสมาชิกสภาฯ ได้ เข้าใจถึ งรายละเอียดและขั้นตอนในการประชุม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2554  หมวด 3 ญัตติ ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ระเบียบและวาระในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องมีการพิจารณาเป็น 3 วาระ 
ซึ่งจะต้องดำเนินการตามวาระข้ันตอนดังนี้ 

   วาระท่ี 1  วาระรับหลักการ 
   วาระท่ี 2  วาระปรึกษาเรียงตามลำดับ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ 
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   วาระที่ 3  วาระลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือไม่ โดยจะมี
การประชุมเป็นวาระ ๆ ต่อไป ส่วนญัตติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
ผมขอมติในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ได้เสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
รองประธานสภาฯ (อรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) – ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ

รวดเดียวหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
รองประธานสภาฯ (อรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) – ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบ คือ ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ แต่ในส่วนนี้พิจารณาได้ โดยให้ประธานของที่
ประชุมเป็นประธานในการแปรญัตติ  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .........” ขอเชิญครับ 

 วาระท่ี 1  วาระรับหลักการ 
  ซึ่งในวาระนี้ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบถึงเหตุผลในการ

จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....” เนื่องจาก เดิมองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มีการจัดทำข้อบังคับตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2540  ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อไม่สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ในปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
เก็บและขนขยะไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการขยะของ อบต.บ้านหม้อ  ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 783,740 บาท แต่ อบต.บ้านหม้อ มีค่าบริหาร
จัดการขยะ(ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างคนงาน ค่าบำรุงรักษารถ ฯลฯ) จำนวน 3,438,261.18 
บาท  

   เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ที่ให้
อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอย 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมาตรา  20 และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  และนายอำเภอเมืองเพชรบุรี จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ..............” 

   ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

   ข้อ  3  ให้ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2540 
และให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป         
พ.ศ. ............. นี้แทน 
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   บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

   ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้   
  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน  แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

   “ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารสถานประกอบการ สถานบริการโรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือ สถานที่ใดๆ ที่เป็น
แหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไป 

   “อาคาร” หมายความว่า  ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่ 
สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

   “ผู้ดำเนินการ” หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  หรือหน่วยงานของ
รัฐ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
หม้อ  หรือทำร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
   “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
   “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
   ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

   ข้อ  ๖  การเก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ให้เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ   

   ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้ออาจจะมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็น
ผู้ดำเนินการหรือดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันโดยการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหม้อ  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัด
มูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

   ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

   ข้อ  ๗  ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้  ความเข้าใจ  และจิตสำนึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ  และคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่  
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มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยทั่วไป  ณ  แหล่งกำเนิด  รวมตลอดทั้ง
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ 

   ข้อ  ๘  นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือมาตรฐานการเก็บ  ขน  และ
กำจัดมูลฝอยทั่วไปที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ   ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือมาตรฐานนั้นด้วย  

หมวด  ๒ 
การเก็บ  ขน  และกำจัดมูลฝอยทั่วไป 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

   ข้อ  ๙  ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไปต้องทิ้งมูลฝอยทั่วไปในภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปซึ่ง
ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ  โดยมีลักษณะที่เหมาะสมกับการ
ใช้งานตามความเหมาะสมกับประเภท  ปริมาณ และกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ  

   เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ต้องจัดให้มีภาชนะ
รองรับมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  

   ข้อ  ๑๐  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปตามข้อ ๙ โดยมีสีเฉพาะสำหรับรองรับมูลฝอย
ทั่วไปแต่ละประเภท  หรือบางกรณีจะกำหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อ่ืนซึ่งแสดงถึงมูลฝอยทั่วไป
ประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปแทนก็ได้ 

(๑)  สีน้ำเงิน  สำหรับมูลฝอยทั่วไป 
(๒)  สีเขียว  สำหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
(๓)  สีเหลือง  สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 

    (๔)  สีส้ม  สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
   เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้  
   ข้อ  ๑๑  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม  อาคารชุด  หอพัก  หรือ

โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้น
ไป  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงาน
อุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานที่ใดๆ  ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย     นำกลับมาใช้ใหม่ ตาม
ความเหมาะสม 

   ข้อ  ๑๒  ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้  
(๑)  เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ำฝน หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่        
(๒)  มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ  มีการป้องกันน้ำซึมหรือ

น้ำเข้าทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และ
มีการระบายอากาศ 

(๓)  มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ำเสียไปจัดการ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(๔)  มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕)  มีการกำหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  มีข้อความที่มีขนาด

เห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
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ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูล
ฝอยทั่วไป  และอยู่ห่างแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ  ๑๓  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับสถานที่ตาม
ข้อ  ๑๒  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไม่รั่วซึม  มีฝาปิด
มิดชิดสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้  ขนาดเหมาะสม  สามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก  และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

(๒)  มีข้อความว่า  “มูลฝอยทั่วไป”  หรือ  “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่”  แล้วแต่กรณี  
และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน    

ข้อ  ๑๔  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและ
สถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท  ปริมาณมูลฝอยและกิจกรรมในสถานที่นั้น 
โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน 

ข้อ  ๑๕  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะนอกจาก
ถ่าย  เท  ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

ข้อ  ๑๖  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทาง
การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปแล้ว  ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไปต้องยึดถือปฏิบัติตามประกาศนั้น 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศใน
วรรคหนึ่งได้ราชการส่วนท้องถิ่นจะแจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไปทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใด
ภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ  ๑๗  การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ำ
และปิดอย่างมิดชิดรวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป  น้ำ  หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจาดมูลฝอย
ทั่วไปตกหล่นรั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้น  และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดย
ระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรสุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ส่วนที่  ๒ 
การกำจัดมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ  ๑๘  เพ่ือประโยชน์ในการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  ให้คัดแยกมูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้
ออกเป็นมูลฝอยทั่วไปที่ย่อยสลายง่ายมูลฝอยทั่วไปที่ย่อยสลายยากและมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ย่อย
สลายก่อนนำไปกำจัด  ทั้งนี้  การกำจัดให้ทำตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและ
คุณสมบัติของมูลฝอยทั่วไปนั้น  หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผล
กระทบต่อประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนและชุมชนมีส่ วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการกำจัดมูลฝอยทั่ ว ไป                
ณ  แหล่งกำเนิด 

ข้อ  ๑๙  การกำจัดมูลฝอยทั่วไป  ให้ดำเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
    (๑)  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

(๒)  การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(๓)  การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(๔)  การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
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(๕)  วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คำแนะนำ 
การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการจังหวัดอาจให้คำแนะนำราชการส่วน

ท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร 
ข้อ  ๒๐  การดำเนินการกำจัดมูลฝอยตามข้อ  ๑๙  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หมวด  ๓ 

การมอบหมายให้เก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอย 
ส่วนที่  ๑ 

การมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
เก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ  ๒๑  ในกรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ในการดำเนินการ
เก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอย  โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนจะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง  ราชการ
ส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ในการดำเนินการ  
เก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 

ข้อ  ๒๒  เพ่ือให้มีระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ  ได้  ในการดำเนินการของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๑  ให้คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี มีหน้าที่
แนะนำและกำกับราชการส่วนท้องถิ่นในการรวมกลุ่มของราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด  
ทั้งนี้  ตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 

กรณีราชการส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้  หรือกรณีดำเนินการข้าม
เขตจังหวัดให้ราชการส่วนท้องถิ่น  โดยคำแนะนำของคณะกรรมการจังหวัด  หรือคณะกรรมการ
กลาง  แล้วแต่กรณี ขอทำความตกลงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายก่อนดำเนินการ 

ส่วนที่  ๒ 
การมอบหมายเอกชนเก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ  ๒๓  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ
เก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป  หากจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่
ราชการส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเองโดยคำนึงถึง 

(๑)  ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

(๒)  การยึดถือวินัยการเงินการคลัง 
(๓)  ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจากการดำเนินการ 
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(๔)  ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง 
(๕)  การจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดำเนินการระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับ

เอกชน 
(๖)  สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
(๗)  การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะร่วมกับราชการ

ส่วนท้องถิ่น 
ข้อ  ๒๔  การมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการเก็บหรือขนมูลฝอยให้

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ข้อ  ๒๕  ในการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

ให้คณะกรรมการจังหวัด  หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  ให้คำแนะนำราชการส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทำข้อเสนอเพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ให้ความเห็นชอบ  โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดหัวข้อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอใน
เรื่อง  ดังนี้ 

(๑)  เหตุผล  ความจำเป็น  และประโยชน์ของข้อเสนอ 
(๒)  ต้นทุนการดำเนินการในภาพรวมและมูลค่าของการดำเนินการ  รวมทั้งสัดส่วนการ

ลงทุนของราชการส่วนท้องถิ่นและเอกชนต่อมูลค่าของการดำเนินการ 
(๓)  รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ 
(๔)  ประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ  ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอัตรา

ผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์  และลักษณะการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทน
ของการดำเนินการ 

(๕)  ผลกระทบซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการดำเนินการ  
ตลอดจนวิธีการป้องกัน  ลด  หรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว 

(๖)  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินการ 
(๗)  ความพร้อมของราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดทำข้อเสนอ  ความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัดรวมถึงการศึกษาการดำเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดทำข้อเสนอ 

การจัดทำข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้กับการกำจัดมูลฝอยทั่วไปตามข้อ  ๑๙  (๑)  
ข้อ  ๒๖  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบตามข้อ  ๒๕  แล้วให้

ราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดทำข้อเสนอคัดเลือกเอกชนโดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้ใช้
วิธีการประมูลก่อนโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชนจะได้รับ
อย่างเป็นธรรม 

ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการด้วยวิธีการประมูลตามวรรคหนึ่ง  ราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้จัดทำข้อเสนออาจพิจารณาคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลก็ได้ โดยให้ขอคำแนะนำจาก
คณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี   และเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ  เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้  

(๑)  มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  ซึ่งหากใช้วิธีประมูลอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและ
อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ 
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(๒)  เป็นข้อเสนอที่โดยลักษณะและขนาดของการดำเนินการแล้ว  หากใช้วิธีการประมูล
จะไม่คุ้มค่าสำหรับการดำเนินการ 

(๓)  เป็นข้อเสนอที่ต้องให้เอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นการเฉพาะและเอกชน
ลักษณะดังกล่าวนั้นมีเพียงรายเดียว 

ข้อ  ๒๗  เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนแล้ว  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดทำข้อเสนอลง
นามในสัญญาที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด 

ข้อ  ๒๘  ในระหว่างดำเนินการ  หากมีการแก้ไขสัญญาตามข้อ  ๒๗  ซึ่งเป็นการแก้ไข
สัญญาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นคู่สัญญาพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป 

ในกรณีที่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นคู่สัญญาเสนอประเด็นที่ขอ
แก้ไขผลกระทบจากการแก้ไขสัญญา  และรายละเอียดอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งร่างสัญญา
ฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ข้อ  ๒๙  การแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามข้อ  ๒๘  มีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้ 

    (๑)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของการดำเนินการ  การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ
เนื้องาน  การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ  หรือการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ  โดยการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะต้องทำให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตาม
เป้าประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  หรือเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ให้แก้คู่สัญญาฝ่ายเอกชน 

    (๒)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใด  ๆ  ซึ่งรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน  หรือส่วนแบ่งรายได้  การเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท 

(๓)  การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา  หรือการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร  อันมีผลทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการต่อไปได้   

(๔)  การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา 
(๕)  การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา 

    (๖)  การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ  หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ 
หมวด  ๔ 

การดำเนินการ  ใช้  และหาประโยชน์ 
ข้อ  ๓๐  ให้คณะกรรมการจังหวัด  หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี   ให้

คำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการนำมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปดำเนินการ  ใช้  หรือหา
ประโยชน์โดยวิธีการจำหน่าย  จ่าย  โอน  ทั้งนี้  ให้คำนึงถึงศักยภาพ  ต้นทุน  ความคุ้มค่า  และ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

ข้อ  ๓๑  ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้ได้รับมอบหมายอาจนำมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไป
ดำเนินการใช้  หรือหาประโยชน์โดยวิธีการจำหน่าย  จ่าย  โอน  ตามข้อ  ๓๐  และข้อตกลงใน
หมวด  ๓  
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หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

   ข้อ  ๓๒  ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  กำจัด  หรือหาประโยชน์
จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ใบอนุญาตที่ออกตามความในวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
   (1) ใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

(2) ใบอนุญาตการกำจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  (3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต 

ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขแล้ว 

ข้อ  ๓๓  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๓๒  ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

   (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
   (2) สำเนาเอกสารสิทธของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน / อาคาร / ยานพาหนะ) 
   (3) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดมูลฝอย (กรณีที่ส่งไปกำจัด  

ที่อ่ืน) 
   (4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย

กำหนด) 
   (5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกำหนด) 
   (6) ใบมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) 
   (7) หลักฐานอื่นที่จำเป็น 

ข้อ  ๓๔  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการทันที 
หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น  ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่ง
ความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ  ๓๕  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 
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ข้อ  ๓๖  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคำ
ขอพร้อมกับ   เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบ
กิจการต่อไป  และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในกำหนดหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว  ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด
และการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่
เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของ
ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตหากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องดำเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 

ข้อ  ๓๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๓๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูก
ทำลาย  หรือชำรุดตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระสำคัญ  ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

หมวด  ๖ 
ค่าธรรมเนียม 

ข้อ  ๓๙  ให้ราชการท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ  ขน  และกำจัดมูลฝอย
ทั่วไป และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๗ 
บทกำหนดโทษ 

ข้อ  ๔๐  ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
แล้วแต่กรณี 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (อรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) -  เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม จึงขอมติในการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .........” ขอเชิญ 
ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมตริับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .........”  ตามท่ี

คณะผู้บริหารได้เสนอ 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  ต่อไปในระเบียบวาระที่ 2  เนื่องจากในวาระที่ 1 ไม่มีการ

แปรญัตติ วาระท่ี 2  จึงไม่ต้องมีการแปรญัตติตามที่เสนอให้มีการแก้ไข 
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 วาระท่ี 2 การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  ในวาระที่ 2  เป็นวาระท่ีปรึกษาเรียงตามลำดับ เฉพาะที่มีการ

แปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  หมวด 3 ญัตติ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น
ลงมติรับหลักการแล้ว  วรรค 4 ว่าด้วยเรื่องในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้  และข้อ 45 วรรค
สอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว... การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเป็นรายข้อ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ 
ว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  เมื่อที่ประชุมไม่ข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ 

พิจารณาเพื่อลงมติเพ่ือให้ความเห็นชอบ ให้คงไว้ตามร่างเดิม ขอเชิญ 
ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ตามร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. .........” 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมนั้น ทั้งนี้จึงขอ

ผ่านไป  วาระท่ี 3  ต่อไป 
 วาระท่ี 3  วาระการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3  ข้อ 52 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  ซึ่งในวาระที่ 3 นี้ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การจัดการมูลฝอยทั่วไป     
พ.ศ. .........” ได ้

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  เมื่อที่ประชุมสภาฯ ลงมติแล้ว นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหม้อ จะได้นำเสนอนายอำเภอเมืองเพชรบุรี เพ่ือขออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป   

 

๔.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ....    
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ขอชี้แจงให้

ท่ านสมาชิกสภาฯ ได้ เข้าใจถึ งรายละเอียดและขั้นตอนในการประชุม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2554  หมวด 3 ญัตติ ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่ น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ระเบียบและวาระในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องมีการพิจารณาเป็น 3 วาระ 
ซึ่งจะต้องดำเนินการตามวาระข้ันตอนดังนี้ 
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   วาระท่ี 1  วาระรับหลักการ 
   วาระท่ี 2  วาระปรึกษาเรียงตามลำดับ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ 
   วาระที่ 3  วาระลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือไม่ โดยจะมี

การประชุมเป็นวาระ ๆ ต่อไป ส่วนญัตติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
ผมขอมติในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ได้เสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
รองประธานสภาฯ (อรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) – ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ

รวดเดียวหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
รองประธานสภาฯ (อรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) – ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบ คือ ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ แต่ในส่วนนี้พิจารณาได้ โดยให้ประธานของที่
ประชุมเป็นประธานในการแปรญัตติ  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .........” ขอเชิญครับ 

 วาระท่ี 1  วาระรับหลักการ 
  ซึ่งในวาระนี้ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบถึงเหตุผลในการ

จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ....” เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล  สำหรับใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ และเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ.2560 ที่ให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอย 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ.2535  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมาตรา  20 และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  และนายอำเภอเมืองเพชรบุรี จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เรื่อง  
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ......... ” 

   ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

   ข้อ  ๓  ข้อบัญญัตินี้ 
   “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอ่ืนใดที่ปนเปื้อน

อุจจาระหรือปัสสาวะ 
   “การจัดการสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  กระบวนการดำเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ

การขน  และการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
   “ส้วม”  หมายความว่า  สถานที่ที่จัดไว้สำหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ  และให้

หมายความรวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 
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   “ส้วมสาธารณะ”  หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่   
ต่าง ๆ ทั้งกรณีที่มีการจัดเก็บค่าบริการและไม่จำเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมที่
จัดไว้เพื่อให้บริการภายในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 

   “ส้วมชั่วคราว”  หมายความว่า  ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร  และให้หมายความ
รวมถึงส้วมประกอบสำเร็จรูป 

   “การขนสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบ
กำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ แล้วนำไปยังระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

   “ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิต  น้ำซึมผ่านไม่ได้เพ่ือ
ใช้เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

   “การกำจัดสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  การบำบัด  การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูล
ให้ปราศจากมลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์หรือ
ทำลาย 

   “ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่”  หมายความว่า  กระบวนการกำจัดสิ่งปฏิกูล
สำหรับอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือ
กลุ่มอาคาร 

   “ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม”  หมายความว่า  กระบวนการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจาก
ระบบกำจัด สิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่าง ๆ มากำจัดรวม 

   “กากตะกอน”  หมายความว่า  ส่วนที่เป็นของแข็งซ่ึงเหลือจากการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
   “ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล หมายความว่า 

(๑)  ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง 
(๒)  ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 

๑๘ วรรคสอง 
(๓)  ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจดำเนินการร่วมกับราชการส่วนอื่นตามมาตรา ๑8 
วรรคสอง 
(๔)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 
(๕)  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราขบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

   ข้อ  ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

   ข้อ  ๕  การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
หน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือทำ
ร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ 
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   สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดำเนินการ
จัดเก็บย่อมมีอำนาจนำไปดำเนินการใช้หรือประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทำให้ระหว่างกัน 

   การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่ อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน         
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตราย
ปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ  ให้ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้
จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดำเนินการตามกฎหมายว่ าด้วย
โรงงานต่อไป  เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้น
ยังมิได้ดำเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บดำเนินการกับ          
สิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร 

   ข้อ  ๖  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน  
หรือจะอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน  หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใด
ดำเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
แล้วแต่กรณี  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

   ข้อ  ๗  ห้ามมิให้ผู้ ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล 
นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้ 

   ข้อ  ๘  ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น
มอบให้ดำเนินการขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ง
บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการขน  และกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้อง
ดำเนินการ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตาม
ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

   ข้อ  ๙  ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ  งานเทศกาล  งานแสดงสินค้า  การชุมนุม  การ
ชุมนุมสาธารณะหรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่
สามชั่วโมงขึ้นไป ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ  
ส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 
สำหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

   เมื่อการดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น  ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่ อนที่หรือส้วม
ชั่วคราว ให้ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและ
ถูกสุขลักษณะในการนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่และอำนาจ
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะ
ให้ออกคำสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขได้ 
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   ข้อ  ๑๐  ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วม
ชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงแล้วแต่กรณี  สำหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

ส่วนที่  ๑ 
สุขลักษณะของส้วม 

   ข้อ  ๑๑  เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย  อาคาร  หรือสถานที่ท่ีมีส้วมต้องจัดให้
มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่หรือต้องต่อท่อไปยังระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ  ๑๗  
วรรคหนึ่ง  (๒) 

   ในกรณีที่ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเป็นระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เมื่อ
ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับเต็มหรือเลิกใช้งาน  ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกำจัดที่ระบบกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลรวมตามข้อ  ๑๗  วรรคหนึ่ง  (๒) 

   การนำน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตาม
วรรคหนึ่ง น้ำทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ  ๑๘  วรรคหนึ่ง 

   ข้อ ๑๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะต้อง
ดำเนินการให้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถส้วม  โถปัสสาวะ  และที่เปิดและปิดน้ำของโถส้วมและ
โถปัสสาวะให้สะอาด  รวมทั้งต้องบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 

(๒)  จัดให้มีน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอสำหรับใช้งาน 
(๓)  จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดสำหรับทำความสะอาดมือซึ่งพร้อม

ใช้งาน 
(๔)  จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  และอยู่ในสภาพดี  ไม่

รั่วซึมตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
(๕)  จัดให้มีสายฉีดน้ำชำระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  หรือกระดาษชำระ

ชนิดยุ่ยและกระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ำซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้  ในกรณีที่กระดาษชำระ
เป็นชนิดที่ไม่สามารถทิ้งลงในโถส้วมได้หรือระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษชำระ
ได้ให้รวบรวมกระดาษชำระที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปิดมิดชิด  
อยู่ในสภาพดี  ไม่รั่วซึมและเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคจากกระดาษชำระท่ีใช้แล้ว 

(๖)  ในส้วม  ต้องมีการถ่ายเทอากาศท่ีดีหรือระบายอากาศเพ่ือการถ่ายเทอากาศที่ดี 
(๗) ประตูห้องส้วม  ต้องมีที่จับเปิดและปิดที่สะอาด  มีอุปกรณ์ยืดประตูด้านในที่

สามารถไขจากด้านนอกได้  โดยประตูต้องเปิดออกจากด้านใน  เป็นบานพับ  บานเลื่อน  หรือ
เป็นรูปแบบอ่ืนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีหมดสติได้ 

(๘)  ดำเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ให้นำข้อ ๑๑ มาใช้บังคับกับส้วมสาธารณะด้วยอนุโลม  
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   ประเภทของอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

   ข้อ  ๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่  ต้องดำเนินการ
ให้ส้วมเคลื่อนที่ถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  โดยให้นำสุขลักษณะในข้อ  ๗  วรรค
หนึ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  และให้ดำเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  จัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลได้มากกว่าถังเก็บกักน้ำสะอาด
โดยท่อระบายและถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี  ไม่แตกหรือชำรุด  และสามารถป้องกัน
สัตว์  แมลง  หรือพาหะนำโรคได้  ทั้งนี้  ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องมีท่อระบายอากาศที่สูงพ้น
หลังคาของยานพาหนะหรือแพ  หรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 

(๒)  เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งาน  ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกำจัดในระบบกำจัด
สิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐานตามข้อ  ๑7 

(๓)  ในกรณีท่ีส้วมเคลื่อนที่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล  การระบายน้ำทิ้งและกากตะกอนต้อง
ผ่านการกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว  โดยน้ำทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ ๑8 วรรคหนึ่ง 

(๔)  ดำเนินการอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

   ในกรณีที่แพใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่  ซึ่งไม่มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล
หรือไม่สามารถสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลไปกำจัดได้  ให้แพดังกล่าวจัดให้มีส้วมไว้บน
พ้ืนดินโดยให้นำข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   ข้อ  ๑๓  ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราว  ต้องจัดให้ส้วมชั่วคราวตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ  และต้องดำเนินการให้ส้วมชั่วคราวถูกสุขลักษณะ
ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการดังต่อไปนี้ 

(๑)  พ้ืน  ผนัง  หลังคา  และประตูของห้องส้วม  รวมทั้งสุขภัณฑ์มีความปลอดภัย  
มั่นคง  แข็งแรง  ทนทานต่อการรับน้ำหนัก  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ  
และดูแลให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศที่ดี 

(๒)  จัดให้มีน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอสำหรับใช้งาน 
(๓)  จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดสำหรับทำความสะอาดมือซึ่งพร้อม

ใช้งาน 
(๔)  จัดให้มีสายฉีดน้ำชำระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  หรือกระดาษชำระ

ชนิดยุ่ยและกระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ำซึ่งสามารถท้ิงลงโถส้วมได้  ในกรณีที่กระดาษชำระเป็น
ชนิดที่ไม่สามารถท้ิงลงในโถส้วมได้หรือระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษชำระได้ให้
รวบรวมกระดาษชำระท่ีใช้แล้วใส่ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปิดมิดชิด  อยู่ใน
สภาพดี  ไม่รั่วซึม  และเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคจากกระดาษชำระท่ีใช้แล้ว 

(๕)  จัดให้มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ  ๑๑  วรรคหนึ่ง  และเมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล
เต็มต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกำจัดในระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง  (๒) 

(๖)  เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน  ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอย่างถูกต้อง  และรื้อถอน  
รวมทั้งปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

(๗)  ดำเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 
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ส่วนที่  ๒ 
สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล 

   ข้อ  ๑๔  ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล  ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑5  ที่มี

จำนวนเพียงพอกับการให้มีบริการ 
(๒)  ดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม  โดยต้องมีมาตรฐานการป้องกันกลิ่น

ในขณะที่ทำการสูบสิ่งปฏิกูล  เพ่ือไม่ให้รบกวนผู้พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็น
เหตุรำคาญ 

(๓)  ทำความสะอาดท่อสำหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบ
น้ำสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายสูบ  และทำความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่
สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 

(๔)  ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล  ให้ทำลายเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วทำ
ความสะอาดด้วยน้ำ 

(๕)  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งาน
สำหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว  
รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 

(๖)  ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผ้าปิดปาก
ปิดจมูกและสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง  รวมทั้งต้องทำความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพ้ืน
ยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

(๗)  ต้องทำความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวัน
ละหนึ่งครั้งน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบำบัดหรือจำกัดน้ำเสีย หรือบ่อ
ซึมโดยบ่อซึมต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ  คู  คลอง  หรือแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 

(๘)  ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอสำหรับจอดเก็บยานพาหนะ
ขนสิ่งปฏิกูล 

(๙)  ห้ามนำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน  และห้ามนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่
สาธารณะ 

(๑๐)  ดำเนินการอื่นใดตามรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

   ข้อ  ๑๕  ยานพาหนะสำหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน  โดยสามารถปิดได้มิดชิด  ไม่

รั่วซึมและ ป้องกันกลิ่น  สัตว์  แมลง  หรือพาหนะนำโรคได้ 
(๒)  ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
(๓)  มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้  และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ใน

สภาพที่ใช้การได้ดี 
(๔)  มีช่องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล  เช่น  ถังใส่น้ำ  

ไม้กวาด  และน้ำยาฆ่าเชื้อ 
(๕)  บนตัวถังท่ีใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องการมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล”  โดย

สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 
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ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดำเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น  ให้แสดงชื่อของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถัง
ที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล  โดยอยู่ในตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่น
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย
ตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล  
พร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย  โดยอยู่ใน
ตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้
แสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโท
ศัพท์ของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล  ในตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน  โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร  ในกรณีที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต    
ฉบับแรก  และให้เก็บสำเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอ่ืนไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพ่ือการ
ตรวจสอบ 

ข้อ  ๑๖  ในการขนสิ่งปฏิกูล  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดเส้นทางและออกเอกสาร
กำกับการขนส่งสิ่งปฏิกูล  เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 

เอกสารกำกับการขนสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง  ให้ เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ส่วนที่  ๓ 
สุขลักษณะในการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

   ข้อ  ๑๗  ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ  ได้แก่ 
(๑)  ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ 

    (๒)  ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีประเภท  ขนาด  ระยะเวลาในการสูบกาก

ตะกอนและวิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ  ๑๘  ในการระบายน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล  น้ำทิ้งและ
กากตะกอนต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  (Escherichia  coli)  ไม่เกิน
ปริมาณที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  (Escherichia  
coli)  ในน้ำทิ้งและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ  ๑๙  ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูล
ได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี  และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล  
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

ข้อ  ๒๐  ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
สำหรับผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูล  และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกัน
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อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ดังกล่าว  รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่
กำจัดสิ่งปฏิกูล 

ข้อ  ๒๑  ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด  ถุงมือยางหนา  
ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  และสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง  รวมทั้งต้องทำความสะอาดถุงมือยางหนา
และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

หมวด  ๓ 
ใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๒  ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชน์จาก
การจัดการสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑)  ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่นับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต 
(๒)  ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๓)  ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต 
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขแล้ว 
ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๒๒  ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม

แบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑)  บัตรประจำตัวประชาชน 

    (๒)  สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
    (๓)  หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล  (กรณีที่ส่งไป

กำจัดที่อ่ืน) 
    (๔)  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย

กำหนด) 
    (๕)  หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

(๖)  ใบมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) 
    (๗)  หลักฐานอื่นที่จำเป็น 

ข้อ  ๒๔  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมดำเนินการทันที หากไม่
สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง    
หรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในการกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุ
แห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง ก.พ.ร ทราบทุกครั้ง 

ข้อ  ๒๕  ผู้ใดรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ  ๒๖  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคำ
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่
ต่ออายุใบอนุญาต 

ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบ
กิจการต่อไป   และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในกำหนดหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด
และการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่
เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบข อง
ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตหากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องดำเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญให้ผู้ได้รั บ
ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูก
ทำลาย  หรือชำรุดตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

หมวด  ๖ 
ค่าธรรมเนียม 

   ข้อ ๒๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ  ขน  และกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ 

หมวด  ๗ 
บทกำหนดโทษ 

   ข้อ ๓๐ ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่
กรณ ี

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
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รองประธานสภาฯ (อรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) -  เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม จึงขอมติในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .........” ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .........”  ตามที่
คณะผู้บริหารได้เสนอ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  ต่อไปในระเบียบวาระที่ 2  เนื่องจากในวาระที่ 1 ไม่มีการ
แปรญัตติ วาระท่ี 2  จึงไม่ต้องมีการแปรญัตติตามที่เสนอให้มีการแก้ไข 

 วาระท่ี 2 การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  ในวาระที่ 2  เป็นวาระท่ีปรึกษาเรียงตามลำดับ เฉพาะที่มีการ

แปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  หมวด 3 ญัตติ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น
ลงมติรับหลักการแล้ว  วรรค 4 ว่าด้วยเรื่องในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้  และข้อ 45 วรรค
สอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว... การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเป็นรายข้อ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ 
ว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  เมื่อที่ประชุมไม่ข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ 

พิจารณาเพื่อลงมติเพ่ือให้ความเห็นชอบ ให้คงไว้ตามร่างเดิม ขอเชิญ 
ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ตามร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. .........” 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมนั้น ทั้งนี้จึงขอ

ผ่านไป  วาระท่ี 3  ต่อไป 
 วาระท่ี 3  วาระการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3  ข้อ 52 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  ซึ่งในวาระที่ 3 นี้ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง “การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 
.........” ได้ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) –  เมื่อที่ประชุมสภาฯ ลงมติแล้ว นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหม้อ จะได้นำเสนอนายอำเภอเมืองเพชรบุรี เพ่ือขออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป   

 

๔.3 พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนสมาชิกสภาฯ เสียชีวิต    

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  เนื่องจากฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้แจ้ง
มายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสภาฯ เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนนายทัน  ศรีอินทร์ สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 5 ซึ่งได้เสียชีวิตไป  จึงขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป ขอเชิญ 
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้มีผู้แทนจาก
สภาท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 คน   โดยในรายละเอียดขออนุญาตให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงให้ทราบต่อไป 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางสาวกฤษณา  เหล็งบำรุง) – ขออนุญาตชี้แจง เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหม้อ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ที่ 682/2561  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง 
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่ง
เป็นผู้แทนจากสภาท้องถิ่น 3 ท่าน  และหนึ่งในสามท่านนี้มีนายทัน  ศรีอินทร์  สมาชิกสภาฯ  
หมู่ที่ 5  ซึ่งขณะนี้ได้เสียชีวิตลงแล้ว  จึงมีความจำเป็นต้องคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาฯ จำนวน 1 
ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแทน  

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) –  ตามที่ฝ่ายบริหาร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจง
ให้ทุกท่านทราบไปแล้วนั้น  ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาฯ คัดเลือกผู้แทน 1 คน เพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนนายทัน  ศรีอินทร์ ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (นางวิไลวรรณ  ชมชูชื่น) – ขอเสนอ นายนิรันดร์  เกษตรพูนสุข  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) –  ขอสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน 
ที่ประชุมสภาฯ – รับรอง 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) –  ท่านใดจะเสนอผู้อื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุมสภาฯ – ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) –  เมื่อไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม ฉะนั้นนายนิรันดร์  เกษตรพูนสุข  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภา อบต.บ้านหม้อ ในการประชุม
ครั้งนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – ในวาระนี้ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป ขอ
เชิญครับ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – สำหรับการรายงานผลการติดและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ผมขออนุญาตให้
นักวิเคราะหเ์ป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป ขอเชิญครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางสาวกฤษณา  เหล็งบำรุง) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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   สรุปการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในห้วงปี 2563  
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และแหล่งน้ำ  โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 22 โครงการ  โครงการที่เพ่ิมเติม 7 โครงการ  
นำมาดำเนินการได้จริง 27 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 93.10 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 3 โครงการ 
นำมาดำเนินการได้จริง 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 11 โครงการ  
โครงการที่เพ่ิมเติม 1 โครงการ  นำมาดำเนินการได้จริง 12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 
19 โครงการ  โครงการที่เพ่ิมเติม 3 โครงการ  นำมาดำเนินการได้จริง 14 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 63.64 

   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 18 
โครงการ  นำมาดำเนินการได้จริง 11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 61.11 

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  โครงการที่บรรจุ
ในแผน จำนวน 17 โครงการ  นำมาดำเนินการได้จริง 17 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 

   รวมโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาปี ๒๕๖3  จำนวน 101 โครงการ  นำมาดำเนินการ 
ได้จริง 84 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 83.17  

   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563   
   ๑. การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ  

มีจำนวนโครงการทั้งหมด 27 โครงการ  จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 19 โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ 70.37  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.63   

   ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มีจำนวนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ โครงการที่มีการ
ยกเลิก ๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 

   ๓. การพัฒนาด้านสังคม  มีจำนวนโครงการทั้งหมด 12 โครงการ  จำนวนโครงการที่
แล้วเสร็จ 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 83.33  โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 16.67   

   ๔. การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  มีจำนวนโครงการทั้งหมด 14 โครงการ  
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 71.43  โครงการที่มีการยกเลิก 4 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 28.57 

   ๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  มีจำนวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ  จำนวน
โครงการที่แล้วเสร็จ 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 45.45  โครงการที่มีการยกเลิก 6 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 54.55 

   ๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  มีจำนวนโครงการทั้งหมด 
17 โครงการ  จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 64.71 โครงการที่มี
การยกเลิก 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 35.29 
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   รวมจำนวนโครงการทั้งหมด 84 โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ 55 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 64.48  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 9.52  โครงการที่
มีการยกเลิก 21 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.00  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 

5.2  รายงานการจัดทำคำของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – ในวาระนี้ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป ขอ

เชิญครับ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ขออนุญาตรายงานการจัดทำคำของบประมาณจาก

หน่วยงานอื่น ประกอบด้วย 
   1. กองช่าง จัดทำคำขอไปแล้วจำนวน  5 รายการ ซึ่งจัดทำคำขอส่งไปยังโยธาธิการและ

ผังเมือง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเพชรบุรี และยังคงเหลืออีก 1 รายการ ที่
ยังไม่ได้จัดทำคำขอ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

   2. กองสวัสดิการสังคม มีรายการที่ต้องจัดทำคำขอจำนวน 2 รายการ โดยต้องจัดส่งคำ
ขอไปที่พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่เข้าสู่ห้วงเวลาการจัดทำคำขอ 

   3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำคำขอไปแล้ว 3 รายการ โดยได้จัดทำคำขอ
ส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

   4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด จัดทำคำขอ 1 รายการ ส่งไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องอ่ืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้  และขอปิดประชุมครับ  

 
เลิกประชุมเวลา  12.15  น. 
 

            นิรันดร์  เกษตรพูนสุข   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                   (นายนิรันดร์  เกษตรพูนสุข) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
 
 
 
 
 


