
                                   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑  

วันที่   ๑๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔    เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ 
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๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

 
 

 

นำยประยง     ศรีจันทร์ 
นำยวีระพันธ์   ดรลำ 
น.ส เพลินใจ    สำแก้ว 
นำยหนูทอง   พรใส 
นำยมนูญ       ทองดี 
นำยสมัน       ดวงด ี
นำยประหยัด    ทุ่งมล 
นำยสมร      วรรณจันทร์ 
นำยเสถียร   เวียงแก้ว 
นำงสำวเมตตำ  ประเสริฐสุข 
นำยถำวร    เฉลิมแสน 
นำยวีระพล     จักษุมำ 
นำยอุดร       ศรีพิลำ 
นำยสุนทร    ศรีลำพัฒน์ 
นำงกนกนุช    อินหงสำ 

ประธำนสภำ อบต.นำสะแบง 
รองประธำนสภำ อบต.นำสะแบง 
เลขำนุกำรสภำ อบต.นำสะแบง 
สมำชิกสภำ อบต. ม. ๑ 
สมำชิกสภำ อบต. ม. ๑ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๓ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๗ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๗ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๙ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๙ 

ประยง        ศรีจันทร์ 
วีระพันธ์      ดรลำ 
เพลินใจ      สำแก้ว 
หนูทอง        พรใส 
มนูญ          ทองดี 
สมัน           ดวงด ี
ประหยัด     ทุ่งมล 
สมร           วรรณจันทร์  
เสถียร         เวียงแก้ว 
เมตตำ        ประเสริฐสุข      
ถำวร          เฉลิมแสน 
วีระพล       จักษุมำ 
อุดร            ศรีพิลำ 
สุนทร         ศรีลำพัฒน์ 
กนกนุช       อินหงสำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

นำยประยูญ    มงคลน ำ 
นำยสีดำ        สีสัย   
นำงบุญเพ็ญ   รำษี 
นำยประยูร     นำเวียง 
นำยวิสูจน์      ลำนรอบ 
นำยทองมี      พลสิม 
จ.ส.ต.กิตตกิร  กองโพธิ์ 
พ.จ.ท.สมชำติ   เรืองภวำ 
นำยดนิรุต      ทองนิน 
นำงสุภำพร   พดำเวช 

นำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
เลขำนุกำรนำยก อบต.นำสะแบง 
ผอ.กองช่ำง รักษำรำชกำรแทน 
นักพัฒนำชุมชน 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

ประยูญ       มงคลน ำ 
สีดำ           สสีัย 
บุญเพ็ญ       รำษี 
ประยูร        นำเวียง 
วิสูจน์         ลำนรอบ 
ทองมี         พลสิม 
กิตตกิร       กองโพธิ์ 
สมชำติ       เรืองภวำ 
ดนิรุต         ทองนิน 
สุภำพร        พดำเวช 

 



 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลำประชุม  นำงสำวเพลินใจ  สำแก้ว  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง  
เชิญสมำชิกสภำฯ   คณะผู้บริหำร  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม  โดยมีนำย ประยง  ศรีจันทร์ 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง   ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม  และด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม   ดังนี้   

ประธานสภาฯ เรียนสมำชิกสภำฯและคณะผู้บริหำร ผมนายประยง  ศรีจนัทร์  ประธานสภาฯ ขอ
ท าหน้าท่ีเปิดประชมุสภาฯสมยัสามญัสมยัท่ี ๑/๒๕๖๔ และด าเนินการประชมุ
ตามระเบียบวาระประชมุ 

ระเบียบวำระที่ ๑  เรื่อง     ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  

ประธำนสภำฯ  เรียนเชิญท่ำนนำยกฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

นำยก อบต.นำสะแบง เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบมีดังนี้ 
    เรื่อง  แต่งต้ังเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง 

        ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง ได้แต่งตั้งนำยประยูร  นำเวียง เป็น
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑ กมภำ
พันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

๒.เรื่อง  ชี้แจงกรณีผู้สูงอำยุถูกเรียกเงินคืน  

          ด้วยจังหวัดบึงกำฬ ได้รับแจ้งจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นว่ำขณะ  
นี้ทุกฝ่ำยที่เกีย่วข้องอยู่ระหว่ำงกำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนในเรื่อง 
ดังกล่ำว ดังนั้น เพื่อให้ประชำชนคลำยควำมกังวลใจในเรื่องที่เกิดขึ้น จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจประชำชนให้ทรำบว่ำทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่ำงกำรหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนในเรื่องกล่ำว 

๒. กรณีมีระยะเวลำด ำเนินกำรที่ไม่ส่งผลกระทบทำงทำงกฎหมำย ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้วิธีกำรเจรจำสร้ำงควำมเข้ำใจ  

ที่ประชุม                     รับทรำบ 
 



ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑          
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

ประธำนสภำ ฯ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะขอแก้ไขระเบียบวำระกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำหรือไม่ ถ้ำ
ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   

มตทิี่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพ่ือทรำบ / พิจำรณำ / อนุมัติ   
               3.๑  เรื่อง พิจารรับร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25๖๔ 
    วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการ 
ประธำนสภำฯ เรียนคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในกำรประชุมใน

วันนี้เพ่ือพิจำรณำรับร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25๖๔ 
วารที่ ๑ พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
25๖๔  ขอเรียนเชิญนายก อบต.นาสะแบงชี้แจงหลักการและเหตุผล 

นายก อบต.นาสะแบง  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผล
ร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25๖๔ โดยที่กำรจัดกำรมูล
ฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน 
กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เหมำะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและ
ป้องกนัไม่ให้มีกำรแพร่กระจำยของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญต่อ
ประชำชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยมีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอนตั้งแต่กำรเก็บ ขน และก ำจัด 
สมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรเกี่ยวกับสุขลักษณะในกำรจัดกำร
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรับท ำ
กำรเก็บ ขน หรือก ำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร และอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรเก็บ ขน หรือก ำจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของรำชกำรส่วนท้องถิ่นและอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออก
ใบอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย โดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิด
ค่ำบริกำร จึงตรำข้อบัญญัตินี้  ควำมละเอียดขอให้ คุณกิตติกร  กองโพธิ์  
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัด ชี้แจง 

จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน โดยที่ เป็ นการสมควรตรา
ข้อบัญญัติต าบลนาสะแบง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา ๕4 มาตรา 
55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงและนายอ าเภอศรีวิไล จึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้ 
ดังต่อไปนี้  



ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติต าบลนาสะแบง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

    ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษ
วัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้

ใหม่หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก 
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร”  หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่าย
ให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้
ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“ตลาด”  หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าขายให้เป็นที่ชุมชนเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด 
ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือ ของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภท
อ่ืนๆด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความว่า รวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราว หรือ
ตามวันที่ก าหนด 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535     “เ จ้ า พ นั ก ง า น
เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
นาสะแบง ให้เป็นอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 



ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อาจร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อาจมอบให้บุคคลใด
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาสะแบง หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ
ก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการก็ได้ 
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนิน
กิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ 
ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนา
สะแบง มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใด
ด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง และระเบียบปฏิบัติ
ได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการ
เก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการ
แทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
ก าจัดมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่
หรือทางสาธารณอ่ืนใด เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก บึง แม่น้ า คลอง คู สระน้ า บ่อ
น้ า หรือนอกจากที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงจัดไว้ให้เหมาะสม หรือ
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 

ข้อ 9 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามวรรคหนึ่งต้องเป็นภาชนะที่มั่นคงแข็งแรง มีฝา
ปิดมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก 

เพ่ือป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน าโรค เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะหรือรูปแบบของภาชนะ
ที่รองรับมูลฝอยก็ได้ 

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลใน
ถังรับรถขน สถานที่ถ่ายเท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
สะแบง เว้นแต่จะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงได้มอบหมาย 



ข้อ 11 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ด าเนินการก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส 
เป็นต้น เว้นแต่จะได้ด าเนินการโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือตามที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน า 
ข้อ 12 หากผู้ครองครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยให้มี
มูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิดเหตุเดือนร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารที่ดินว่างเปล่า
นั้นจะต้องท าการจัดเก็บ ขน และ ก าจัด ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา 
15 วัน เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคารสถานที่ 
หรือที่ดินว่างเปล่า  ยังเพิกเฉย ละเลย หรือกระท าการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอัน
ควร หรือไม่จ าเป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงท าการเก็บ ขน 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดังกล่าว โดยต้อง
อ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ที่ดีรับมอบหมายโดยชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ด าเนินการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยออกจากอาคาร สถานที่ หรือบริเวณนั้น 
และผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ 13 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 14 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่ ว่าด้วยการควบคุมอาหาร หรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ ได้รับอนุญาตและมี
การด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้าง ระหว่าง
ผู้ขนหรือผู้ก าจัดมูลฝอย 
(5) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหาร
จัดการ 
(6) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงก าหนด 

ข้อ 15 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 14 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

  15.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
  (๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

          1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  
1.2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด – เปิดอยู่ด้านบน 



        1.3) มีปั้มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
        1.4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี 

1.5) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังน้ าตัก ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
(เช่น ไลโซน 5%) 

1.6) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลเพ่ือให้รู้ว่าเป็น
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลข
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ     ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ประกอบใบอนุญาต 
ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนพร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ทั้ งสองข้างรถโดยขนาดอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า 10 
เซนติเมตร 

    (2) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มส้นถึงแข้งส าหรับ 
    ผู้ปฏิบัติงาน 

(3) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่ง
ปฏิกูลไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

   15.2 ผู้ขอรับใบอนญุาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 14 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด โดย 
- สถานที่ด าเนินการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล ต้องตั้งห่างจากชุมชน ศาสนสถาน 
สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งน้ าสาธารณะ โดยให้ค านึงถึงการ
ป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือเหตุร าคาญแก่ประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียง 
- ต้องมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล โดย
การหมักย่อยสลาย (Compostingand Digestion) ด้วยส่วนประกอบ ถังหมักย่อย
สลาย ลายทรายกอง จัดให้มีเสื้อคลุม ผ้าปิดปาก ถุงมือยาง รองเท้ายางหุ้มส้นถึง
แข้ง มีอุปกรณ์ท าความสะอาดน้ ายาฆ่าเชื้อ และต้องมีผู้ควบคุมดูแลหรือปฏิบัติงาน
ที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน แหล่งน้ า 
น้ าใต้ดิน พืชผลทางการเกษตร 

   - ไม่เป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาห าน าโรค 
   - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 
   (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 14 จะต้องต่อใบอนุญาตปีละ 1 ครั้ง 
   15.3 ผู้ขอรับใบอนญุาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 14 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่   เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด ได้แก่ 

   - ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิดเป็นที่ง่ายต่อ 
   การบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาดง่าย 

- มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วขณะ
ปฏิบัติงาน และน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัด 
- มีลักษณะหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิด       ไม่ก่อให้เกิด
เหตุร าคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญานขณะปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกนัอุบัติเหต ุ

   - ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงาน 
   - ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสุขภาพประจ าปี 



   - ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
   (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 14 จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ 1 ครั้ง 
   15.4 ผู้ขอรับใบอนญุาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 14 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่    เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด โดย 
- ต้องก าจัดมูลฝอยในที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ก าหนดให้
เท่านั้น 
- หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอย ต้องก าจัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธี เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การเผาในเตา การหมักท าปุ๋ยและการ
หมักท าก๊าซชีวภาพ การจัดการแบบผสมผสาน หรือวิธี อ่ืนตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ซึ่งวิธีการนี้ไม่น าไปใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือเว้นแต่มี
กฏหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

   (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 14 จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ 1 ครั้ง 
ข้อ 16 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าว
ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้ง
ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต      ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับค าขอ         เจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 17 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว
โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 18 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

   18.1 ผู้ขอรับใบอนญุาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนส่ิงปฏกูิล 
(๑) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเท้าหนังหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางและรองเท้า
หนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 
(๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว 
ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อ หรือสายที่ดูดสิ่งปฏิกูล และท า
ความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค (เช่น ไลโซน 5%) 



(3) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจาการล้างต้อง
ได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 
(4) กรณีสิ่งปฏิกูลหกเรื่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค         (เช่น 
ไลโซน 5%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 

    (5) ต้องตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   18.2 ผู้ขอรับใบอนญุาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิง่ปฏกูิล 

(๑) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางและรองเท้า
หนังหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางและรองเท้าหนังยาง 
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 

    (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 14 จะต้องต่อใบอนุญาตปีละ 1 ครั้ง 
    (3) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    18.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 

(1) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และ
รองเท้าหนังหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายาง
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ า 

    (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 14 จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ 1 ครั้ง 
    (3) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    18.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

(๑)  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนินงานระบบก าจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตาม
ประเภทของระบบก าจัด 

    (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 14 จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ 2 ครั้ง 

(๓) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และ
รองเท้าหนังหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายาง
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ า 

ข้อ 19 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต    และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
สะแบงเท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   

 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18 โดย
อนุโลม 

ข้อ 20 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับ
ใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 



 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนิน
กิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 21 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

ข้อ 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บ 
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 23 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย       ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 24 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่ เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

ข้อ 25 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่
ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 15 วัน 

ข้อ 26 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข   พ.ศ. 2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ
ข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
ข้อ 27 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับ



ค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย
เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี   

ข้อ 28 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

ข้อ 29 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การ
ให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงหรือ
เขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน
หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และ
ก าจัดมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ 30 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงในเรื่องใดหรือ
ทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ 31 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
บทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 32 ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต    ตามข้อบัญญัตินี้ และให้ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตจะ
สิ้นสุด 

ข้อ 33 ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงจัดให้ไว้จะต้องเปรียบเทียบปรับตามตาราง
แนบท้ายข้อบัญญัตินี้  

ข้อ 34 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประธานสภาฯ อบต.นาสะแบง ตามที่เจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเชิญ
ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นรับหลักการตามที่เสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๔ รับหลักการร่างข้อบัญญัติ  
 วาระท่ี ๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภา อบต.นาสะแบง เรียนสมาชิกสภาฯในวาระที่๒ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอยพ.ศ.25๖๔ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความติดเห็นหรือขอ
เสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ 

นายอุดร  ศรพิลา เรียนท่านนายกฯ ในปัจจุบันนี้ตามข้างทางมีการน าขยะมาทิ้งหลายแหล่ง ผมอยาก
ให้มีการออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมเรื่องนี้ด้วย 

นายสมร  วรรณจันทร ์ ผมขอเสนอให้มีการจัดซื้อท่ีดินเพื่อใช้เป็นที่ก าจัดขยะเองครับ 



นายเสถียร  เวียงแก้ว การเก็บค่าธรรมเนียมขอให้พิจารณาตามประเภทขยะ เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป  ขยะ
เปียก ขยะอันตราย ควรเก็บในอัตราที่ไม่เท่ากัน 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ในการเก็บค่าธรรมเนียมอัตราค่าเก็บ
และขนมูลฝอย จะเก็บเป็นรายเดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ ขอให้
สมาชิกสภาฯได้พิจาณาครับ 

นายประหยัด  ทุ่งมล เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่คณะผู้บริหารเสนอบัญชีค่าธรรมเนียมอัตราค่าเก็บ
และขนมูลฝอย ตามข้อ ๑๖  ผมว่าเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ต าบลนา
สะแบง เพราะว่าเรามีระบบการจัดการขยะที่ดีท าให้แต่ละครัวเรือนมีขยะไม่มาก 
หากจัดเก็บในอัตราที่สูงกว่านี้จะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

นายก อบต.นาะแบง กล่าวในเรื่องของขยะมูลฝอย ก็เป็นนโยบายส าคัญที่กรมส่งเสริมการปกครอง ปลัด 
อบต.นาสะแบง ได้รับมอบหมายให้เร่งด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
จัดท าข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพ่ือรองรับการด าเนินการ 
ต่างๆ ที่ทาง อบต.นาสะแบง ต้องด าเนินการ เช่น การประกาศห้ามทิ้งขยะใน 
บริเวณต่างๆ ถ้าฝ่าฝืนก็จะมีโทษ และก าหนดค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะ 
ต่างๆ ภายในต าบล รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอสภาฯ    

 วาระท่ี ๓ ลงมติร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25๖๔    
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะสอบถำมเพ่ิมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำ

ไม่มีขอมติที่ประชุมสภำฯว่ำรับร่ำงรับร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. 25๖๔  

 
 มติที่ประชุม มีมติ เป็นเอกฉันท์ 1๔ เสียง เห็นชอบร่ำงรับร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย พ.ศ. 25๖๔  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเชิญครับ 

นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอเปลี่ยนแปลงโครงการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ตามที่หมู่ที่ ๒ ได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นา
นายประสิทธิ์ ชินค าหาญ จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคม
หมู่บ้านในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า เนื่องจากพ้ืนที่หมู่ ๒ ในช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขังท าให้ประชาชนส่วนมาก
ได้รับความเดือนร้อนจึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 

นายวีระพันธ์  ดรลา เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอเพ่ิมเติมตามที่คุณเพลินใจ  สาแก้ว เสนอ 
เนื่องจากว่าพ้ืนที่ในหมู่บ้านของหมู่ที่  ๒ เป็นพ้ืนราบลุ่มเวลาฝนตกน้ าท่วมขัง 
ระบายไม่ทัน หรือบางแห่งน้ าไม่มีที่ใหลไปเลยท่วมขังอยู่อย่างเป็นระยะเวลานานท า
เกิดการสัญจรล าบาก เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ประชาชนจึงอยากให้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน ฉะนั้นจึงขออนุมัติที่ประชุมสภาฯเพ่ือขอเปลี่ยนแลงโครงการ 

 ประธานสภาฯ ตามที่ คุณเพลินใจ  สาแก้ว เสนอเปลี่ยนแปลงโครงการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ตามที่หมู่ที่ ๒ ได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาเป็น
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เนื่องจากพ้ืนที่หมู่ ๒ 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอต่อที่ประชุมฯ 
          



นายประหยัด  ทุ่งมล                  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

 นำยสมัน     ดวงดี     ผู้รับรอง 

 นำยมนูญ      ทองดี ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมครั้ง
ต่อไปวันจันทร์  ที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

     
     ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น.         
 
       (ลงชื่อ)   เพลินใจ  สาแก้ว       ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

           (ลงชื่อ)    ประยง   ศรีจันทร์      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

           (นำยประยง   ศรีจันทร์) 
             ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง 
 
 
 
 

                                   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 สมัยสามญัประจ าปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๔  ครั้งที่ ๒  

วันที่   ๒๒  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔    เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 



๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

 
 

 

นำยประยง     ศรีจันทร์ 
นำยวีระพันธ์   ดรลำ 
น.ส เพลินใจ    สำแก้ว 
นำยหนูทอง   พรใส 
นำยมนูญ       ทองดี 
นำยสมัน       ดวงด ี
นำยประหยัด    ทุ่งมล 
นำยสมร      วรรณจันทร์ 
นำยเสถียร   เวียงแก้ว 
นำงสำวเมตตำ  ประเสริฐสุข 
นำยถำวร    เฉลิมแสน 
นำยวีระพล     จักษุมำ 
นำยอุดร       ศรีพิลำ 
นำยสุนทร    ศรีลำพัฒน์ 
นำงกนกนุช    อินหงสำ 

ประธำนสภำ อบต.นำสะแบง 
รองประธำนสภำ อบต.นำสะแบง 
เลขำนุกำรสภำ อบต.นำสะแบง 
สมำชิกสภำ อบต. ม. ๑ 
สมำชิกสภำ อบต. ม. ๑ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๓ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๗ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๗ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๙ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๙ 

ประยง        ศรีจันทร์ 
วีระพันธ์      ดรลำ 
เพลินใจ      สำแก้ว 
หนูทอง        พรใส 
มนูญ          ทองดี 
สมัน           ดวงด ี
ประหยัด     ทุ่งมล 
สมร           วรรณจันทร์  
เสถียร         เวียงแก้ว 
เมตตำ        ประเสริฐสุข      
ถำวร          เฉลิมแสน 
วีระพล       จักษุมำ 
อุดร            ศรีพิลำ 
สุนทร         ศรีลำพัฒน์ 
กนกนุช       อินหงสำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

นำยประยูญ    มงคลน ำ 
นำยสีดำ        สีสัย   
นำงบุญเพ็ญ   รำษี 
นำยประยูร     นำเวียง 
นำยวิสูจน์      ลำนรอบ 
นำยทองมี      พลสิม 
จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์ 
นำยธีระยุทธ   ทองนิน 
นำงสำวสุภำวดี  อินหำ 
นำงสุภำพร   พดำเวช 

นำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
เลขำนุกำรนำยก อบต.นำสะแบง 
ผอ.กองช่ำง รักษำรำชกำรแทน 
นักพัฒนำชุมชน 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

ประยูญ       มงคลน ำ 
สีดำ           สสีัย 
บุญเพ็ญ       รำษี 
ประยูร        นำเวียง 
วิสูจน์         ลำนรอบ 
ทองมี         พลสิม 
กิตติกร       กองโพธิ์ 
ธีระยุทธ      ทองนิน 
สุภำวดี        อินหำ 
สุภำพร        พดำเวช 

 

 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลำประชุม  นำงสำวเพลินใจ  สำแก้ว  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง  
เชิญสมำชิกสภำฯ   คณะผู้บริหำร  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม  โดยมีนำยประยง  ศรีจันทร์ 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง   ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม  และด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม   ดังนี้   

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร ผมนายประยง  ศรีจันทร์  ประธานสภาฯ ขอ
ท าหน้าที่เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๔ และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธำนสภำฯ  เรียนเชิญท่ำนนำยกฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

นำยก อบต.นำสะแบง เรื่อง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด(PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควัน   

 เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)   ในปัจจุบันมีค่าเกิน
มาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในหลายพ้ืนที่ จึงขอความ
ร่วมมือในพ้ืนที่ด าเนินการดังนี้ 

๑. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้กับประชาชน ถึงสถานการณ์ในการป้องกันการ
เกิดฝุ่นละออง(PM 2.5) ที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง เผาตอซางข้าว จึงขอให้ทุก
พ้ืนที่เฝ้าระวังติดตาม รายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงทราบ 

๒. หากพบการเผาในที่โล่ง เผาตอซางข้าว จึงขอให้รายงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสะแบงทราบโดยทันที เพื่อจะได้เข้าระงับเหตุ   

ที่ประชุม                     รับทรำบ 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 

ลงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ 
ประธำนสภำ ฯ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะขอแก้ไขระเบียบวำระกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำหรือไม่ ถ้ำ

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท ์
 
ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพ่ือทรำบ / พิจำรณำ / อนุมัติ   

 3.๑  เรื่อง  พิจารณารับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

    วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯ ด้วยคณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเพ่ือให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาในวาระที่ 1 เป็นการ
เสนอร่างฯ ผมขอเรียนเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด 



ประธำนสภำฯ เรียนคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในกำรประชุมใน
วันนี้เพ่ือพิจำรณำรับร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
แมว     

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผล
ให้มขี้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน   จะ
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิด
จากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึง
ตราข้อบัญญัตินี้(ร่าง )ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ต่อไปขอให้
นายธีระยุทธ  ทองนิน นักวิชาการสาธารณสุข ชี้แจงรายละเอียด 

นายธีระยุทธ  ทองนิน เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมการ  
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวพ.ศ. 256๔ โดยที่เป็น การสมควร  ให้มีข้อบัญญัติ
ว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวอาศัย อ านาจตามความในมาตรา 
71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง โดยความเห็นของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง และนายอ าเภอศรีวิไล    จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ตั้งแต่
เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
แล้วเจ็ดวัน  

ข้อ 3 ในกรณีที่มีข้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติ
ฉบับนี้แทน 

    ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 

“การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และ
แมว ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์   

“การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มี
การปล่อย  ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และ
แมว 

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน
ลักษณะอ่ืน ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขต
ที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

“เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และ
แมว ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมว
ด้วย 



ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือให้สัญจรได้ 

    “การท าทะเบียน” หมายความว่า การจดทะเบียนหรือการขึ้นทะเบียน 

“การจดทะเบียน” หมายความว่า การออกใบรูปพรรณสัณฐานและการท า
เครื่องหมายระบุตัวสุนัขและแมว 

“การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การน าเอกสารเกี่ยวกับสุนัขและแมวที่จะ
ทะเบียนไว้แล้วแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 

    “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข  และ
แมว ให้พ้ืนที่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ดังต่อไปนี้ เป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ดังนี้ 

    6.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด  
    6.1.1 ที่สาธารณะเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด 
    6.1.2 สถานที่ที่ไม่ใช่เคหะสถานของตน 

6.2 ให้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการดังนี้ 

    6.2.1 การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว 
(1) ให้ เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข  และแมวทุกตัว                  
ที่อยู่ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง และรับบัตรประจ าตัว
สุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์                  หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัข
และแมวอ่ืนใด ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงก าหนด  
(2 ) หากเจ้ าของสุนั ข และแมวต้องการมอบสุนั ข และแมว หรือเปลี่ ยนแปลง 
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มอบสุนัขและแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็น
เจ้าของ เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือ
วิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด 
(3) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้น
ทะเบียนภายใน 15 วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า  
(4) กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย 
เจ้าของสุนัข และแมว ต้องด าเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
ทราบภายใน  7  วัน นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว ออกนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย 

    6.๓.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 



(๑ ) เจ้าของสุนัข  และแมว ต้องจัดการให้ สุนัข  และแมวทุกตัวได้ รับการ                     
ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือ
ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข 
และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องจัดการให้ได้รับ
การฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
(๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข  และแมว                 
ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมโรค  
(๓) ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตก าหนดโรค
ระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่
เลี้ยงสัตว์ จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

    6.3.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ   
(1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและ
เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
(2) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อน
ร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

    6.3.๔ การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์   
(1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข 
และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อบุคคลอื่น 
(2) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมว 
ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 
ข้อ 7 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจ
เป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควรได้ 
ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
วาระท่ี ๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ อบต.นาสะแบง ตามที่นักวิชาการสาธารณสุข ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
สอบถามเพ่ิมเชิญครับ  

นายเสถียร  เวียงแก้ว กระผมเห็นด้วยกับการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256๔  ปัญหา ใน
ปัจจุบันมีการน าสุนัขและแมวไปปล่อยทิ้งในวัด และมีสุนัขจรจัดบริเวณริมถนน 
สาธารณะ ก่อให้เกิดปัญหามากมาย การออกข้อบัญญัติเพ่ือควบคุมการเลี้ยงสุนัข
และ แมว จะท าให้สามารถควบคุมสุนัขจรจัดได้ 

 นายก อบต.นาสะแบง ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วน ต าบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.256๔ เนื่อง



ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ 

 สุนัขบา ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ซึ่งกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัด การออก
ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ให้ครบทุกแห่งดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงจึงได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต านาสะแบง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.256๔ 

นายอุดร  ศรีพิลา เรียนท่ านประธานสภาฯ ผมขอสอบถาม เรื่องลงทะเบียนสุนั ขและแมว 
ประธานสภา ฯ ให้เจ้าหน้าทีช่ี้แจงครับ 

นายธีระยุทธ  ทองนิน เรียนสมาชิกสภาฯ ผมขอให้ทุกท่านแจ้งประชาชนในหมู่บ้านของท่านให้มาขึ้น
ทะเบียน สุนัขและแมว ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง พร้อมทั้ง
น าส าเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนมาด้วย หากไม่ขึ้นทะเบียน ก็จะไม่ได้รับการ
บริการใดๆจาก ส่วนราชการและอ่ืนๆตาม ข้อบัญญัติการเลี้ยงสุนัขและแมว 

นายสมัน  ดวงดี ผมขอเสนอให้ พนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ไปส ารวจในหมู่บ้าน
เลยนะครับ ไป  พร้อมเอกสารและไปถ่ายภาพสุนัขและแมวด้วย เพื่อลงทะเบียนให้
เป็นไปตามระเบียบ  

นายเสถียร  เวียงแก้ว ผมขอเสนอให้ อบต.ไปจัดลงทะเบียน ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านจะได้
ชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนได้เข้าใจ ความเป็นมาของการที่ต้องลงทะเบียนด้วย  

นายก อบตนาสะแบง  ผมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงไปในหมู่บ้านเพ่ือท าการส ารวจและรับลงทะเบียน   
สุนัขและแมว เริ่มด าเนินช่วงไหนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอไปวารที่ ๓ ลงมติ 

 วาระที่ ๓ ลงมติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่ามีมติ
    รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
    หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม ่
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ 1๔ เสียง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนา
    สะแบง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256๔ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  อื่นๆ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 
นายประหยัด  ทุ่งมล  เรียนท่านนายกฯผมขอสอบถาม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จะ 
    ด าเนินการเมื่อไหร่ครับ   
นายก อบต.นาสะแบง  เรียนสมาชิกสภาฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จะด าเนินการในช่วงต้น
    เดือนมีนาคม หมู่บ้านที่จะด าเนินการมีดังนี้ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่
    ๙  ส่วนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ด าเนินการ มีหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ 
    หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙   
นายสมร  วรรณจันทร์  เรียนนายกฯ ผมขอสอบถามก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านนางสุพรรณ  นาเวียง 
    ไปบ้านนางมะลิวัลย์  พุ้ยทา จะเริ่มด าเนินการช่วงไหน  
นายก อบต.นาสะแบง  เรียนสมาชิกาภาฯ โครงหารด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ อยู่ในระหว่าง
    ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง หากได้แล้วจะให้เร่งด าเนินการโดยด่วนครับ 



 
 
       
นายอุดร   ศรีพิลา                   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

 นำยสมัน     ดวงดี     ผู้รับรอง 

 นำยมนูญ      ทองดี  ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
     
     ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น.         
 
       (ลงชื่อ)   เพลินใจ  สาแก้ว         ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

           (ลงชื่อ)  ประยง   ศรีจันทร์        ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

           (นำยประยง   ศรีจันทร์) 
             ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง  
 
 
 
 
 
 
 
 


