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หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
 
 
 

เหตุผล 
 ในปัจจุบัน การสาธารณสุขเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของมนุษย์           
อย่างใกล้ชิด เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการด าเนินการในการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยในเขตต าบลลาโละ เป็นอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ซึ่งพระราชบัญญัติ              
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ให้กระท าได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลลาโละ 
เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละว่าด้วยการจัดการ        
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๖๓ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๓/๑ มาตรา ๗๓/๒ 
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๔/๑ วรรคเจ็ด 
และมาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง     
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ และนายอ าเภอรือเสาะ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น      

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมาย    
ว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้           
เป็นทางสัญจรได้ 

“ทางน้ า” หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน้ า แม่น้ า ห้วย หนอง 
คลอง คันคลอง บึง คู ล าราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ าด้วย 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ และรองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่น 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน 
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ 
ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยได้รับใบอนุญาตจาเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ การจัดการมูลฝอยตามข้อบัญญัตินี้ องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ด าเนินการ     
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตร            
ต่อสิ่งแวดล้อมสามารถน ากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ 

ข้อ ๗ หา้มผู้ใด กระท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอย นอกจากในที่ท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

ข้อ ๘ ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมมูลฝอย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๙ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะกับผู้ปฏิบัติงาน คัดแยก และ
เก็บรวบรวมมูลฝอย 

ข้อ ๑๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ ในที่สาธารณะและ                   
สถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อย
ต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยจากชุมชน 

ข้อ ๑๑ ภาชนะรองรับมูลฝอย ต้องท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย แข็งแรง ทนทาน         
ไม่รั่วซึม ขนาดพอเหมาะ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ง่ายต่อการถ่าย เท มูลฝอย 

ข้อ ๑๒ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขน
มูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่งได้ให้แจ้ง
ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ ๑๓ การเก็บและขนมูลฝอยให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ าและปิดอย่างมิดชิด 
รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอย น้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรือ
ยานพาหนะนั้น และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ 
อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ข้อ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอย ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย      
ที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัด ทั้งนี้ การก าจัดให้ท า      
ตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

ข้อ ๑๕ การก าจัดมูลฝอย ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าชชีวภาพ 
(๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
(๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค าแนะน าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีเห็นสมควร  

ข้อ ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ โดยมี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
ลงชื่อ 
       (นายพงศ์ศักดิ์ หมานละงู) 

                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 
 
 
 
ลงชื่อ 
       (นายวชิาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์) 
             นายอ าเภอรือเสาะ 


