
บันทึกรายงานการประชุม 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ประจําป 2562 

สมัยวิสามัญท่ี  1  / 2562  คร้ังท่ี 1 

วันท่ี  25  เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2562 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

………………………… 

สมาชิกท้ังหมด  13 คน 

มาประชุม  13 คน 

ขาดประชุม   - คน 

ลา                  -        คน 

ผูเขารวมประชุม      6    คน 

 

ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายพีระพันธ ใจอดทน ประธานสภา อบต. พีระพันธ   ใจอดทน 

2 นายอํานวย พรมบ ุ รองประธานสภา อบต. อํานวย    พรมบ ุ

3 นายแสง ชุมฉมิพล ี เลขานุการสภา อบต. แสง  ชุมฉมิพล ี

4 นายธวัช ชัยบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 ธวัช        ชัยบุตร 

5 นายสาคร สงิหโคตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 สาคร   สงิหโคตร 

6 นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 3 สมบัต ิ คําแกว 

7 นายทองรัตน ทพิยแสง สมาชิกสภา อบต.หมู 4 ทองรัตน  ทพิยแสง 

8 นายหนูแดง อินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู 5 หนูแดง  อินนอก 

9 นายพงษศักดิ ์ รนิทรลา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 พงษศักดิ์    รนิทรลา 

10 นายภิญโญ เหลอืงคํา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 ภิญโญ   เหลอืงคํา 

11 นางคําไฮ หาแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 7 คําไฮ   หาแกว 

12 นายสมศักดิ์  กสิันเทยีะ สมาชิกสภา อบต.หมู 7 สมศักดิ์   กิสันเทียะ 

13 นายชัยณรงค เถยสูงเนนิ สมาชิกสภา อบต.หมู 8 ชัยณรงค  เถยสูงเนนิ 

14 นายสมศักดิ ์ ภูออน สมาชิกสภา อบต.หมู 8 สมศักดิ์   ภูออน 
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ผูเขารวมประชุม 

 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายนยิม ดเิรกศลิป นายก อบต. นยิม   ดเิรกศิลป 

2 นายสุพจน หลาบุตรศร ี กํานัน ต.ภูแลนคา สุพจน  หลาบุตรศร ี

3 นางบัวหลัน รุจาคม ผูใหญบานบานหวยน้ําคํา หมู 3 บัวหลัน  รุจาคม 

4 นายชัยยา ดชัีย ผูใหญบานบานซับปลากัง้ หมู 5 ชัยยา  ดชัีย 

5 นางวัฒนา กองโฮม หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป วัฒนา  กองโฮม 

6 นางชิสา เฉลยีวชาต ิ นักจัดการงานท่ัวชํานาญการ ชิสา  เฉลยีวชาต ิ

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  

 

ระเบยีบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ  1. การประชุมสมัยนี้  เปนการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1/2562  เนื่องจากฝายบริหาร 

    เสนอใหพิจารณาออกขอบัญญัติ  จํานวน   2  เรื่อง  คอื 

1) รางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล  เรื่องการบริหารกจิการสถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟา  พ.ศ.2562 

2) รางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.

2562 

- ระยะเวลาที่ขอเปดวสิามัญ  ตัง้แตวันที่  25 – 30 กันยายน  2562 

2. ขอขอบคุณทานสมาชิกสภา อบต. ผูบริหาร พนักงานทุกคนที่เขารวมโครงการ

ฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพ ประจําป 2562 ในวันที่  9 – 10 กันยายน  2562 ที่เขื่อน

จุฬาภรณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

3. ตามที่กระผมไดเปนผูแทนในการประชุมของคณะกรรมการกําหนดจายคาชดเชย

การกอสรางเขื่อนยางนาดี ของผูไดรับผลกระทบสําหรับตําบลภูแลนคา  มีจํานวน  

1 หมูบาน คอืบานชีบน หมูที่ 6 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว   

ประธานสภา ฯ   แจงใหเลขานุการสภา ฯ เปนผูอานบันทกึรายงานการประชุม  สมัยสามัญ 

ที่ 3/2562 ครัง้ที่  1  เม่ือวันที่  14  สงิหาคม  2562    

เลขานุการสภา ฯ ไดอานบันทึกการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2562 ครัง้ที่ 1 ใหกับที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ จากที่เลขานุการไดอานบันทกึรายงานการประชุมมานี้  มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข

หรอืเพ่ิมเตมิบันทกึการประชุมดังกลาวนี้หรอืไม   

ที่ประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ             ถาไมมี  ขอมตริับรองบันทึกรายงานการประชุมในครัง้นี้ดวยครับ 

ที่ประชุม                   ใหการรับรองบันทกึรายงานการประชุมดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

ประธานสภา ฯ   แจงใหเลขานุการสภา ฯ เปนผูอานบันทกึรายงานการประชุม  สมัยสามัญ 

ที่ 3/2562 ครัง้ที่  2  เม่ือวันที่  23  สงิหาคม  2562    

เลขานุการสภา ฯ ไดอานบันทึกการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2562 ครัง้ที่ 2  ใหกับที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ จากที่เลขานุการไดอานบันทกึรายงานการประชุมมานี้  มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข

หรอืเพ่ิมเตมิบันทกึการประชุมดังกลาวนี้หรอืไม   

ที่ประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ             ถาไมมี  ขอมตริับรองบันทึกรายงานการประชุมในครัง้นี้ดวยครับ 

ที่ประชุม                   ใหการรับรองบันทกึรายงานการประชุมดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เร่ือง  เพ่ือพิจารณา 

   3.1  เร่ือง   รางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล  เร่ืองการบริหาร 

                กจิการสถานสูีบน้ําดวยไฟฟา  พ.ศ.2562 

3.2 เร่ือง  รางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล  เร่ือง การจัดการมูลฝอย 

              ท่ัวไป พ.ศ.2562 

ประธานสภา ฯ  สําหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารางขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบล 

ภูแลนคา  ทัง้สองเรื่องขอใหนายก อบต. เปนผูช้ีแจง 

นายนยิม  ดเิรกศิลป ตามที่ผูบรหิารไดเสนอรางขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลทั้งสองเรื่องนี้  

เนื่องจาก อบต.ภูแลนคา  ไดรับการถายโอนสถานสีูบน้ําดวยไฟฟาบานชีบน  จาก

กรมชลประทาน  จํานวน  1  แหง  เพื่อใหการบรหิารสถานสีูบน้ําดวยไฟฟาเปนไป

ดวยความเรยีบรอย  จึงมีความจําเปนตองออกขอบัญญัตนิี้และในปงบประมาณ 

พ.ศ.2563  อบต.ภูแลนคา  จะไดดําเนนิการบริหารจัดการขยะใหเปนรูปธรรม  

ตัง้แตสถานที่ตั้งเตาเผาขยะ  รถบรรทุกขยะ  วัสดุอุปกรณใสขยะ  ตลอดจน 
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บุคลากรที่เกี่ยวของ  แตยังไมไดมีการออกขอบัญญัตวิาดวยการจัดการมูลฝอย

ทั่วไป  จึงมีความจําเปนตองออกขอบัญญัตนิี้   

แตเพื่อใหการพิจารณาออกขอบัญญัตเิปนไปดวยความเรยีบรอย  จงึขออนุมัตติอ

สภา อบต.ภูแลนคา  ขอใหพิจารณารางขอบัญญัติทั้งสองเปนสามวาระรวดเดยีว 

ประธานสภา ฯ   ตามที่นายก อบต.ภูแลนคา  ไดช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่ตองออกขอบัญญัตทิั้ง 

สองเรื่องนี้   และขอใหสภาพิจารณาสามวาระรวดเดยีว  นัน้  ผมจงึขอมตติอสภา 

อบต. วาจะอนุมัตใิหพิจารณาสามวาระรวดเดยีวหรอืไม 

ที่ประชุม  มีมตใิหพิจารณาสามวาระรวดเรยีว  12 เสยีง  งดออกเสยีง 1 เสยีง   

ประธานสภา ฯ   สรุปวา สภา อบต.มีมตใิหพิจารณารางขอบัญญัตทิัง้สองเรื่องสามวาระรวดเดียว   

กลาวคอื 

วาระที่ 1 วาระรับหลักการ 

วาระที่ 2  การพิจารณาวาระที่สองนัน้  ใหที่ประชุมสภา อบต.  เปนกรรมการ 

          แปรญัตตเิต็มสภา  การแปรญัตตอิาจเสนอคําแปรญัตตดิวยวาจาก ็

ไดและประธานสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

   วาระที่ 3 การพิจารณาที่ใหที่ประชุมสภา อบต. ลงมตวิาจะใหตราเปน 

ขอบัญญัตหิรอืไม 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา ฯ  ตอไปเปนการพิจารณาระเบยีบวาระที่ 3 

   3.1  เร่ือง   รางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล  เร่ืองการบริหาร 

                                 กจิการสถานสูีบน้ําดวยไฟฟา  พ.ศ.2562 

   ขอใหนายก อบต.เปนผูเสนอ 

นายนยิม  ดเิรกศิลป ดวยองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  ไดรับการถายโอนสถานสีูบน้ําดวยไฟฟา 

บานชีบน  หมูที่ 6  ประกอบดวย  

- แพสูบน้ําและติดตัง้เครื่องสูบน้ําหอยโขง 1 ชุด 

- ระบบทอเหล็กเหนยีวสงน้ําสาย MP ขนาด Ø 400 มม. ยาว 200 เมตร 

- อาคารบอพักน้ํา ขนาด 5x 5 เมตร จํานวน 1 แหง 

- ระบบทอเหล็กเหนยีวสงน้ําสาย MP1 ขนาด Ø 500 มม. ยาว 1,500 เมตร 

- ระบบทอซีเมนตใยหิน AC ช้ันคุณภาพ 15 สาย MP ขนาด Ø 500 มม. ยาว 

2,420 เมตร 

งบประมาณ 34,300,000 บาท  พื้นที่รับประโยชน 1,000 ไร 
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- เพื่อใหการบรหิารสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเปนไปดวยความเรยีบรอย  จงึขอ

เสนอรางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เรื่อง การบริหาร

กจิการสถานสีูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ในการเสนอขอบัญญัตสิถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

เร่ือง  การบริหารกจิการสถานสูีบน้ําดวยไฟฟาในเขตองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

พ.ศ. 2562 

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

หลักการ 

   เพื่อใหมีขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เรื่อง การบริหารกิจการสถานสีูบน้ํา

ดวยไฟฟา พ.ศ.2562 ใชในการบรหิารกจิการสถานสีูบน้ําดวยไฟฟาในเขตองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

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

เหตุผล 

   โดยที่เปนการสมควรจัดทําขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา เรื่อง การบรหิาร

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ. 2562  ใหมีความทันสมัย  เหมาะกับสภาพการณในปจจุบัน  และเพื่อใหการ

บรหิารกจิการสถานสีูบน้ําดวยไฟฟาขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  เปนไปดวยความเรยีบรอย มี

ประสทิธภิาพ และมีความเหมาะสมกับความตองการของสมาชิกผูใชน้ําในพื้นที่ตําบลภูแลนคา  รวมทั้งเกิด

ประโยชนและสรางความเปนธรรมกับสมาชิกผูใชน้ําในเขตองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาใหมากที่สุด  

จงึเห็นสมควรจัดทําขอบัญญัตนิี้ 

  

ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง การบริหารกจิการสถานสูีบน้ําดวยไฟฟา 

พ.ศ. 2562 

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

 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเตมิจนถงึ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 



-     6     - 

ออกขอบัญญัตไิวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา และนายอําเภอบานเขวา  

ดังตอไปนี้ 

   ขอ 1  ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบล เรื่อง การบริหารกิจการ

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  พ.ศ. 2562” 

   ขอ 1  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 

หมวด  1 

ขอความท่ัวไป 

 

   ขอ 3  ในขอบัญญัตินี้ 

    “องคการบรหิารสวนตําบล”  หมายถงึ  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

    “สถานีสูบน้ํา” หมายความวา  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาที่องคการบรหิารสวนตําบลได

กอสรางข้ึนเองดวย 

    “เกษตรกรรม”  หมายความวา การทํานา  ทําไร  ทําสวน  ประมง  เลี้ยงสัตว หรือ 

เกษตรกรรมประเภทอ่ืน 

    “กลุมผูใชน้ํา”  หมายความวา  ผูที่ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ทํา

การเกษตรอยูในเขตบรกิารของสถานีสูบน้ําขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  และไดสมัครเปน

สมาชิกของกลุมผูใชน้ําโดยผูนั้นจะมีกรรมสทิธใินที่ดนิสําหรับทําเกษตรกรรมหรอืในฐานะผูเชาก็ได 

   “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการบรหิารกจิการสถานีสูบน้ําที่อยูใน

เขตขององคการบริหารสวนตําบล 

   “ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการบรหิารกจิการสถานสีูบน้ํา

ที่อยูในเขตขององคการบรหิารสวนตําบล 

   “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการบรหิารกจิการสถานสีูบน้ําที่อยูในเขตของ

องคการบรหิารสวนตําบล 

   “ขอบังคับ”  หมายความวา  ขอบังคับเกี่ยวกับการบรหิารกจิการสถานีสูบน้ําซ่ึง

ออกโดยองคการบรหิารสวนตําบล 

  ขอ 4  ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลรักษาการตามขอบัญญัตนิี้  โดยมีอํานาจ 

ออกขอบังคับเกี่ยวกับสถานสีูบน้ําและแตงตั้งพนักงานเพื่อดําเนนิการตามขอบัญญัตินี้  

  ขอ 5  สถานสีูบน้ําดวยไฟฟาเปนทรัพยสินขององคการบรหิารสวนตําบลและมอบหมายให

คณะกรรมการดําเนนิการบรหิารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 
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หมวด  2 

คณะกรรมการบริหารกจิการสถานสูีบน้ํา 

 

  ขอ 6  ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ําของสถานีสูบน้ําแตละแหง มีจํานวนไมนอย

กวา 7 คน  แตไมเกิน 15 คน ประกอบดวยผูแทนองคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวากึ่งหนึ่งและผูแทน

กลุมผูใชน้ําที่ไดรับเลอืกตัง้จากสมาชิกผูใชน้ําในพื้นที่บรกิารของสถานสีูบน้ํานัน้ 

   ใหองคการบรหิารสวนตําบลเปนผูจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการในสัดสวนของผูแทน

กลุมเกษตรกรผูใชน้ําตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสบิวันนับแตขอบัญญัตนิี้มีผลใชบังคับ 

   ใหกรรมการคัดเลอืกกันเองใหมีประธานกรรมการหนึ่งคน  รองประธานกรรมการหนึ่งคน  

เหรัญญิกหนึ่งคน  และเลขานุการหนึ่งคน 

   ใหประธานกรรมการเปนผูแทนของคณะกรรมการ 

  ขอ 7  คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ํามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการกิจการ

สถานสีูบน้ําตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 

  ขอ 8  บุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําใหเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 

   (1)  เปนสมาชิกของกลุมผูใชน้ํา 

   (2)  มีสัญชาตไิทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบรบิูรณ 

   (3)  มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา  และมีช่ืออยูในทะเบียนบานในหมูบานหรือชุมชน

นัน้ๆ ตดิตอกันไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสบิวัน  และเปนสมาชิกผูใชน้ําของกิจการสถานีสูบน้ําที่ตนจะดํารง

ตําแหนงกรรมการ 

   (4)  เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจรติไมประพฤตตินเปนภัยตอสังคม 

  ขอ 9  บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งจาก

สมาชิกผูใชน้ําใหเปนกรรมการ คอื  

   (1)  เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 

   (2)  หูหนวกและเปนใบซ่ึงไมสามารถอานและเขียนหนังสอืได 

   (3)  ตดิยาเสพติดใหโทษ 

   (4)  เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรอืใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรอืรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจรติตอหนาที่หรอืถอืวากระทําการทุจรติและประพฤตมิิชอบในวงราชการ 

  ขอ 10  กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง  แตอาจดํารง

ตําแหนงตดิตอกันได  เม่ือไดรับการเลอืกตัง้อีก 
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  ขอ 11  กรรมการที่ไดรับการเลอืกตั้งจากสมาชิกพนจากตําแหนงเม่ือ 

  (1)   ถงึคราวออกตามวาระ 

   (2)   ตาย 

   (3)   ลาออกโดยยื่นหนังสอืลาออกตอประธานกรรมการ  กรณีที่ยังไมมีประธานกรรมการ

หรอืประธานกรรมการขอลาออกใหยื่นหนังสอืลาออกตอผูบรหิารทองถิ่น 

   (4)   ไปเสยีจากหมูบานหรอืชุมชนนั้น 

   (5)  ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามขอ 8  หรอืมีลักษณะตองหามตามขอ 9 

   (6)  ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดอีาญา  ยกเวนการกระทําผิดในคดลีหุโทษหรอื

ความผิดโดยประมาท 

  ขอ 12  กรรมการซ่ึงเปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบลตามขอ 6 นอกจากจะพนจาก

ตําแหนงตามขอ 11 แลว  อาจจะพนจากตําแหนงตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหพนจาก

ตําแหนง 

  ขอ 13  กรณกีรรมการที่เปนผูแทนกลุมผูใชน้ําวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระให

องคการบริหารสวนตําบล  จัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ตําแหนงวางลงและใหผูซ่ึงไดรับเลอืกแทนนัน้อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลอือยูของผูซ่ึงตนแทน  เวน

แตกรณตีําแหนงที่วางลงที่วาระที่เหลือไมถงึหนึ่งรอยแปดสบิวัน  องคการบรหิารสวนตําบลจะไมจัดใหมีการ

เลอืกตัง้แทนตําแหนงกรรมการที่วางก็ได 

  ขอ 14  ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจงึจะเปน

องคประชุม 

  ขอ 15  มตทิี่ประชุมใหถอืเสยีงขางมาก  หากคะแนนเสยีงเทากันใหประธานเปนผูช้ีขาดและ

ใหถอืวาเปนที่สุด 

  ขอ 16  ในกรณทีี่มีการแตงตัง้ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ที่ปรกึษามีสทิธเิขารวมประชุมและมี

สทิธแิสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได  แตไมมีสทิธอิอกเสยีงลงมต ิ

 

หมวด  3 

การบริหารกจิการสถานสูีบน้ํา 

  ขอ 17  การบรหิารกิจการสถานีสูบน้ําใหเปนไปตามขอบังคับที่องคการบริหารสวนตําบล

กําหนด 
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   ขอบังคับวรรคหนึ่ง  องคการบรหิารสวนตําบลอาจมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการ 

ดังนี้ 

  (1)  เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก  

   (2)   สทิธแิละหนาที่ของสมาชิก 

   (3)   กําหนดเวลาการสูบน้ําและพื้นที่ที่จะไดรับน้ํา 

   (4)   อัตราคาน้ํา  คาบรกิาร และคาธรรมเนยีมที่จะเรยีกเก็บจากสมาชิก   

   (5)   เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใชน้ํา  การยกเลิกการใชน้ํา 

   (6)   หนาที่ของคณะกรรมการผูบรหิารกจิการสถานีสูบน้ํา 

   (7)  หนาที่อ่ืนๆ 

  ขอ 18 การประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกนิกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ผูใชน้ําทัง้หมด  จงึจะถอืเปนองคประชุม  และใหประธานกรรมการบรหิารกจิการสถานีสูบน้ําเปนประธานใน

ที่ประชุม 

  ขอ 19  ผูที่ประสงคจะใชน้ําจากสถานสีูบน้ํา จะตองยื่นความประสงคขอใชน้ําเปน     ลาย

ลักษณอักษรตอคณะกรรมการ 

  ขอ 20  ธรรมเนยีมการขอใชน้ํา  คาปรับ  คาเช่ือมตอการใชน้ํา  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

  ขอ 21  ผูใดที่ทําใหทรัพยสินของสถานีสูบน้ําเสียหาย  ผูนั้นตองชดใชคาเสียหายใหแก

องคการบรหิารสวนตําบล 

   ขอ 22  ผูใดทุจรติเอาน้ําจากสถานไีปใช  หรอืเปลี่ยนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา  หรือ

กระทําการใดๆ ก็ตามเพื่อเอาน้ําจากสถานีไปใช  ใหงดจายน้ําทันที  และจะตองชดใชคาเสียหายใหแก

องคการบรหิารสวนตําบล 

   ขอ 23  กรณทีี่มีการยกเลกิการใชน้ํา  หรอืโอนใหผูอ่ืน  ตองแจงใหคณะกรรมการทราบเปน

ลายลักษณอักษร  และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสยีกอนจงึสิ้นสุดการเปนผูใชน้ํา  มิฉะนั้นจะถือวา

ยังเปนผูใชน้ําอยู และจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรอืผูไดรับมอบหมายเรยีกเก็บ 

หมวด  4 

การรับเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการจายเงนิ 

  ขอ 24  ระยะเวลาในการเก็บคาน้ํา และระยะเวลาในการคางชําระคาน้ําใหเปนไปตาม

ขอบังคับ 

  ขอ 25  สถานีสูบน้ําอาจมีรายได  ดังนี้ 

  (1)   เงนิคาน้ํา 

   (2)   เงนิคาธรรมเนยีม เงนิคาปรับ 

   (3)   เงนิบริจาค  
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   (4)   เงนิอุดหนุนจากองคการบรหิารสวนตําบล 

  ขอ 26  สถานสีูบน้ําอาจมีรายจายดังนี้ 

  (1)   รายจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจายน้ํา  การบํารุงรักษาซอมแซม  และ

การขยายกจิการสถานสีูบน้ํา 

   (2)   รายจายในการบริหารกิจการสถานสีูบน้ํา เชน คาจางเจาหนาที่ คาวัสดุ  อุปกรณ 

   (3)   คาใชจายอ่ืนๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เชน คาเบี้ยประชุมหรือ

คาตอบแทนคณะกรรมการบรหิารกจิการและบํารุงรักษาสถานสีูบน้ํา 

  ขอ 27  ใหคณะกรรมการหรอืผูที่คณะกรรมการมอบหมายเปนผูเก็บรักษาเงินของกิจการ

สถานสีูบน้ําและนํารายไดของกจิการสถานสีูบน้ําฝากธนาคารทัง้จํานวนภายในวันที่มีรายได  ถาฝากในวันที่

มีรายไดไมทันใหนําฝากในวันทําการถัดไป  และใหคณะกรรมการมอบหมายกรรมการอยางนอย 2 คน เปน

ผูมีอํานาจเบกิจายเงนิของกจิการสถานสีูบน้ํา   

  ขอ 28  กรณทีี่มีเหตุผลความจําเปนที่คณะกรรมการจะตองดําเนนิการใดๆ เพื่อแกไขปญหา

การบรหิารงานหรอืเพื่อประโยชนในการใหบริการแกประชาชน  และกรณนีัน้มิไดกําหนดไวในขอบัญญัติหรือ

ขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการแจงขอความเห็นชอบจากนายกองคการบรหิารสวนตําบลกอนที่จะดําเนนิการ  
 

ประธานสภา ฯ  ตามที่ทานนายก อบต.ภูแลนคา  ไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบล  

เรื่อง การบริหารกิจการสถานสีูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ. 2562  ตามหลักการและ

เหตุผล  และขอบัญญัต ิเรื่องนี้  มีจํานวน  28  ขอ  ไปแลว  ในวาระที่  1  นี้  มี

สมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญไดเลยครับ 

นายพงษศักดิ์  รินทรลา   ตามที่กรมชลประทานไดดําเนนิการกอสรางสถานสีูบน้ําดวยไฟฟาบานชีบน  

เนื่องจากบานชีบนมีแมน้ําชีไหลผาน  แตราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไมได

รับประโยชน   กรมชลประทานไดเล็งเห็นปญหานี้  จงึมีการกอสรางสถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟาบานชีบนนั้น  เพื่อใหเกษตรกรที่มีพื้นที่ตามแนวทอสงน้ําไดใชน้ําทํา

การเกษตร  ทําใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน  จงึเห็นวาเปนสิ่งที่ด ี แตการบริหารจัดการ

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาก็ตองมีวัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑตาง ๆ การบํารุงรักษา อีกทัง้

เกษตรกรก็จะตองมีกลุมผูใชน้ํา  จงึมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีขอบัญญัตนิี้มา

บรหิารจัดการ  เพื่อใหสถานสีูบน้ําดวยไฟฟามีโครงสราง  องคประกอบและการ

บรหิารงานนี้เปนรูปธรรม  จะทําใหกลุมผูใชน้ําไดรับประโยชนสูงสุด  ผมจงึ

สนับสนุนใหมีการออกขอบัญญัตินี้ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไม 

นายภิญโญ  เหลอืงคํา ผมสนับสนุนใหมีการออกขอบัญญัต ิเรื่องนี้เพราะวาเม่ือขอบัญญัตไิดรับการอนุมัติ

จากทานนายอําเภอบานเขวาแลว  ทางผูบรหิารก็จะไดออกขอบังคับกําหนด

รายละเอียดตาง ๆ เพื่อบังคับใชกับกลุมผูใชน้ําบานชีบนตอไป 
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ประธานสภา ฯ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรอืไม  ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายอีก  

ผมขอมตติอที่ประชุมวาจะรับหลักการในวาระที่ 1 รางขอบัญญัตอิงคการบรหิาร

สวนตําบล  เรื่องการบริหารจัดการสถานสีูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ.2562 หรอืไม 

ที่ประชุม มีมตริับหลักการวาระที่ 1  จํานวน  12  เสยีง  งดออกเสียง  จํานวน  1  เสยีง 

ประธานสภา ฯ  สรุปวาที่ประชุมมีมตริับหลักการวาระที่ 1 รางขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบล 

เรอืงการบรหิารกจิการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  พ.ศ. 2562 

ประธานสภา ฯ เม่ือที่ประชุมมีมตริับหลักการในวาระที่ 1  ไปแลว  ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ 

2  นัน้  ใหที่ประชุมสภา อบต.  เปนกรรมการแปรญัตตเิต็มสภา  และมีผมเปน

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  สําหรับการพิจารณาในวาระที่ 2 กรรมการแปร

ญัตต ิ เต็มสภา ฯ ผูขอแปรญัตตจิะเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได 

-  จึงขอใหที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตตทิุกทานไดเสนอคําขอแปรญัตต ิฯ 

-  เม่ือที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตตเิต็มสภาไมมีทานใดขอแปรญัตต ิ แสดงวา

รางขอบัญญัตนิี้มีความถูกตอง ครบถวน และครอบคลุม  จงึถอืวาที่ประชุมไดให

ความเห็นชอบในวาระที่ 2 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา ฯ  เม่ือที่ประชุมไดใหความเห็นชอบใหผานวาระที่ 2 แลว  ตอไปเปนการพิจารณาใน 

วาระที่ 3 วาจะใหตราเปนขอบัญญัตนิี้หรอืไม 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบ  จํานวน  12  เสยีง  งดออกเสยีง  จํานวน  1  เสยีง 

ประธานสภา ฯ  สรุปสภามีมตเิห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัตนิี้  จะไดนําเสนอใหนายอําเภอบานเขวา   

ใหความเห็นชอบตอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

3.2 เร่ือง  รางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล  เร่ือง การจัดการมูลฝอย 

                    ท่ัวไป พ.ศ.2562 

ประธานสภา ฯ  ขอให นายก อบต. เปนผูเสนอรางขอบัญญัตนิี้ 

นายนยิม  ดเิรกศิลป ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหขยะเปนวาระแหงชาตทิี่ตองมีการบริหารจัดการขยะอยาง 

เปนระบบ  กําจัดอยางถูกวธิี  ไมใหมีขยะตกคาง  ประกอบกับ อบต.ภูแลนคาได

ออกไปประชาคมหมูบาน/ประชาคมตําบล  รับฟงความคิดเห็นจากพ่ีนองประชาชน

ก็เห็นดวยที่จะใหมีการบรหิารจัดการขยะ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณเตาเผาขยะ

แบบไรมลพิษจากอําเภอบานเขวา เม่ือป พ.ศ.2559  จํานวน  1  เตา  และไดรับการ

จัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  

จํานวน  1  คัน  และ อบต.ภูแลนคาก็ไดดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ

บรหิารจัดการขยะพรอมทัง้บุคลากร  แตยังไมมีขอบัญญัตเิกี่ยวกับการบริหาร

จัดการขยะ  จึงมีความจําเปนตองเสนอรางขอบัญญัตินี้  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัตกิารจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

พ.ศ. 2562 

............................... 

หลักการ 

ใหมีขอบัญญัตวิาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

เหตุผล 

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ

ประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการ

แพรกระจายของโรค  ไมกอใหเกดิเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกดิมลพิษตอสิ่งแวดลอม

อีกดวย ซ่ึงการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีข้ันตอนการดําเนินการหลายข้ันตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัด 

สมควรกําหนดหลักเกณฑ วธิกีาร และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ

การอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนนิกจิการรับทํา การเก็บ ขน หรอืกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกจิหรอื

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร และอัตราคาธรรมเนยีมการใหบรกิารเก็บ ขน หรอืกําจัด

มูลฝอยทั่วไปของราชการสวนทองถิ่นและอัตราคาธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปน  ผูดําเนิน

กจิการรับทําการเก็บ ขน หรอืกําจัด      มูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกจิหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบรกิาร  จงึตราขอบัญญัตนิี้ 

 

ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ. 2562 

........................ 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป  อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

จนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ

มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาโดยความ

เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา และนายอําเภอบานเขวา จึงตราขอบัญญัติ ไว

ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เรื่อง การจัดการ            

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562” 

ขอ 2 ขอบัญญัตนิี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

เปนตนไป 
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ขอ 3 ในขอบัญญัตนิี้ 

“มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อ่ืน   

แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิ่งของที่ไมใชแลว หรือของเสีย

ทัง้หมดที่เกดิข้ึนจากการประกอบกจิการโรงงาน ของเสยีจากวัตถุดบิ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 

ของเสยีที่เปนผลติภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสยีอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามาผลิต

เปนผลติภัณฑใหมได 

 “มูลฝอยตดิเช้ือ” หมายความวา มูลฝอยตดิเช้ือตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยตดิเช้ือ 

 “มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก

กจิกรรมตางๆ ในชุมชนที่เปนวัตถุหรอืปนเปอนสารที่มีคุณสมบัตเิปนสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ  สาร

เปอรออกไซด สารระคายเคอืง สารกัดกรอน สารที่เกดิปฏิกริยิาไดงาย สารที่เกิดระเบิดได สารที่ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจกอหรือมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล 

สัตว พชื ทรัพยสนิ หรอืสิ่งแวดลอม แตไมรวมถึงมูลฝอยทั่วไป       มูลฝอยติดเช้ือ กากกัมมันตรังสี และ

ของเสยีอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 “การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความวา กระบวนการดําเนนิการตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัดมูล

ฝอยทั่วไป 

 “น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลชะผานหรอืของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไป   ซ่ึง

อาจประกอบดวยสารละลายหรอืสารแขวนลอยผสมอยู 

 “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัย

สําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

 “ผูซ่ึงกอใหเกิดมูลฝอย” หมายความวา ประชาชน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร        

สถานประกอบการ สถานบรกิาร โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรอืสถานที่ใด ๆ ที่เปนแหลงกําเนดิมูลฝอย 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ขอ 4 ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้ และใหมี

อํานาจออกระเบยีบ ประกาศ หรอืคําสั่งเพื่อปฏิบัตกิารใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้ 
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หมวด 1 

บทท่ัวไป 

............... 

 ขอ 5 การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น 

ในการดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน

ทองถิ่นอ่ืนดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณทีี่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนนิการขน หรือกําจัดมูลฝอย

ทั่วไปแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ 

รับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบรกิารก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซ่ึงตองจัดการตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและผูดําเนินกิจการ  

รับทําการขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจา

พนักงานทองถิ่น 

ขอ 6 ในกรณทีี่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนนิการขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือ     จะ

อนุญาตใหบุคคลใดดําเนนิกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกจิหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ

คิดคาบริการ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอ่ืน

ดําเนนิการขนมูลฝอยทั่วไปแทนหรอืเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี และเผยแพรใหประชาชน

ทราบ 

ขอ 7 หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรอืทําใหมีข้ึนในที่หรอืทางสาธารณะซ่ึงมูลฝอยทั่วไป นอกจากถาย 

เท ทิ้งหรอืกําจัด ณ สถานที่หรอืตามวธิทีี่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรอืจัดให 

ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะหรือ

กําหนดใหมีวธิกีําจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่กําหนดไวตามขอบัญญัตนิี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ขอ 8 ราชการสวนทองถิ่น หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน

ทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกัน และบุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน และ

กําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจาก  

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนนิกจิการรับทําการขน และกําจัดมูลฝอยทั่ว ไปโดยทําเปน ธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร แลวแตกรณ ี ตองดําเนนิการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไป    ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ

กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอยางนอย

สองคนโดยใหมีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
หมวด 2 

หลักเกณฑ วธิกีาร และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

................. 

สวนท่ี 1 

การเก็บมูลฝอยท่ัวไป 

ขอ 9 เพื่อประโยชนในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ใหผูซ่ึงกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอยางนอยเปน

มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรอือันตรายจากชุมชน โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใชใหมออกจาก

มูลฝอยทั่วไปดวย 

ขอ 10 ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

(1) ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติกหรือถุงที่ทําจาก

วัสดุอ่ืนที่มีความเหนยีว ทนทาน ไมฉกีขาดงาย ไมรั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 

(2) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุที่ทําความสะอาด

งายมีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลง 

พาหะนําโรคได ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถายและเทมูลฝอย 

ถุงหรอืภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหระบุขอความที่ทําใหเขาใจได

วาเปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม โดยมีขนาดและสขีองขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ 11 ใหผูซ่ึงกอใหเกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในถุงหรือภาชนะ

บรรจุในกรณบีรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมัดหรือปดปากถุงใหแนนเพื่อปองกันการหก 

ตกหลนของมูลฝอยดังกลาว กรณบีรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทําความ

สะอาดภาชนะบรรจุนัน้เปนประจําสมํ่าเสมอ 

ขอ 12 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจํานวน

หองพักตั้งแตแปดสิบหองข้ึนไป หรือมีพื้นที่ใชสอยมากกวาสี่พันตารางเมตรข้ึนไป หรือเจาของหรือผู

ครอบครองอาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่มี

ปรมิาณมูลฝอยทั่วไปตัง้แตสองลูกบาศกเมตรตอวัน จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอย

ทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญตามความเหมาะสมหรือตามที่เจา

พนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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ขอ 13 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) เปนอาคารหรอืเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะที่มีการปองกันน้ําฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอย

ทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญที่สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน 

(2) มีพื้นและผนังของอาคารหรอืหองแยกตาม (1) ตองเรียบ มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา      ทํา

ดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดงาย สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค และมีการระบายอากาศ 

(3) มีรางหรอืทอระบายน้ําเสยีหรอืระบบบําบัดน้ําเสยี เพื่อรวบรวมน้ําเสยีไปจัดการตามที่กฎหมายที่

เกี่ยวของกําหนด 

(4) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

(5) มีการกําหนดขอบเขตบรเิวณที่ตัง้สถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีขอความที่มีขนาดเห็นได ชัดเจน

วา “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 

ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตัง้อยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยทั่วไป และ

อยูหางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ 14 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ

สุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1) ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถ

ปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถาย

และเทมูลฝอย 

(2) มีขอความวา “มูลฝอยทั่วไป” หรอื “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” แลวแตกรณี และมีขนาดและ สี

ของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ 15 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ ซ่ึงมีปริมาตรตั้งแต

สองลูกบาศกเมตรข้ึนไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนํา

โรคได สะดวกตอการขนถายมูลฝอย และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย มีระบบรวบรวมและปองกันน้ํา

ชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 

(2) มีการทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณที่

เหมาะสมสะดวกตอการขนยายและไมกดีขวางเสนทางจราจร แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ ม่ันคง 

แข็งแรง ทําความสะอาดงาย มีรางหรอืทอระบายน้ําทิ้งหรอืระบบบําบัดน้ําเสยี เพื่อรวบรวมน้ําเสยีไปจัดการ

ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือ ปรุง

อาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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ขอ 16 ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม หรือ

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญในที่หรือทางสาธารณะตาม ความ

เหมาะสม 

ขอ 17 ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรอืราชการสวนทองถิ่นอ่ืน

ที่ดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนนิการเก็บมูลฝอยทั่วไปภายใต

การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน

กจิการรับทําการเก็บมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกจิหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัตงิานซ่ึงทําหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป และจัด

ใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัตงิานดังกลาว 

ผูปฏิบัตงิานตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและไดรับความรูดานสุขอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ 18 ในกรณทีี่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน

ทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนนิการเก็บ ขน หรือ

กําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถิ่นใหดําเนนิกจิการรับทําการเก็บ ขน หรอืกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกจิหรอื  โดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ที่จัดใหมีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป  ตอง

ดําเนนิการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) เปนพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนําเขามาคัดแยกได

มีการรักษาบรเิวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบยีบอยูเสมอ 

(2) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตางๆ ไดชัดเจน 

(3) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 

(4) จัดใหมีหองน้ํา หองสวม อางลางมือที่สะอาด เพียงพอ สําหรับใชงานและชําระลางรางกาย 

(5) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

(6) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสยีง ความสั่นสะเทอืน หรอืการดําเนนิการที่อาจกอใหเกดิ    เหตุ

รําคาญหรอืผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

(7) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

(8) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสยี และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคาหรือ

แสวงหากําไรตองแจงราชการสวนทองถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู  และใหราชการสวน

ทองถิ่นกํากับดูแลการดําเนนิการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 
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ขอ 19 หามมิใหผูประกอบกจิการหรอืผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอย

ทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไมใชแลวหรอืของเสยีทัง้หมดที่เกดิข้ึนจากการประกอบกจิการโรงงาน ของเสยีจากวัตถุดิบ 

ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 

 
สวนท่ี 2 

การขนมูลฝอยท่ัวไป 

 ขอ 20 ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่น

อ่ืนที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไป

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นให

ดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบรกิาร แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซ่ึงทําหนาที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดใหมีอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจ

เกดิข้ึนจากการปฏิบัตงิาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํา

รถขนมูลฝอยทั่วไปดวย 

 ผูปฏิบัติงานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และผานการ

ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 ขอ 21 การดําเนนิการขนมูลฝอยทั่วไปตองดําเนนิการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

(1) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือกําหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามที่

ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

(2) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ และตองมีการทําความ

สะอาดยานพาหนะ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะเปน

ประจําทุกวัน 

(3) ตองจัดใหมีสถานที่ลางยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปที่มี

ลักษณะเปนพื้นเรยีบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ําไมทวมขัง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือ  ทอ

ระบายน้ําเสยีหรอืระบบบําบัดน้ําเสยี เพื่อรวบรวมน้ําเสยีไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด และมีการปองกัน

เหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 

(4) บรเิวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ มีรางหรอืทอระบายน้ํา

เสยีจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสยี เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสยี 
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(5) ตองมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อปองกันการลักลอบทิ้ง 

ขอ 22 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด เปนแบบที่งายตอการ

บรรจุขนถาย และทําความสะอาด ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของ

ผูปฏิบัตงิานในขณะขนถายมูลฝอยทั่วไป 

(2) มีการปองกันหรอืมีการตดิตัง้ภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพื่อมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 

และนําน้ําเสยีจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสยี 

(3) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญ และ

สามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัตงิานเพื่อปองกันอุบัตเิหตุ 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการขนหรือกําจัด   

มูลฝอยทั่วไปแทนภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น  ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงช่ือราชการ   

สวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของ

ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปพรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยใหระบุวธิกีาร   ที่

ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลนัน้นําไปสงกําจัดและระบุช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือ  นิติ

บุคคลนัน้ไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบรเิวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตแสดงช่ือบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่

ใบอนุญาตของบรษิัทดวยตัวหนังสอืที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสอง

ดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุช่ือ    ที่

อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่ วไปในบริเวณที่

บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ 23 ในกรณทีี่มีความจําเปน ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่นมอบให

ดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซ่ึงไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร แลวแตกรณี อาจจัดใหมีสถานขีนถายมูลฝอยทั่วไปก็ได 

สถานขีนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  ตองมีลักษณะและการขนถายที่เปนไปตามหลักเกณฑ

และสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(1) มีลักษณะเปนอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ตองพักรอการขนถาย มีการ

ปองกันน้ําซึมหรอืน้ําเขา มีการระบายอากาศ และแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 

(2) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ

ดําเนนิการที่อาจกอใหเกดิเหตุรําคาญหรอืผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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(3) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสยีและน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอก เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสยี 
 

สวนท่ี 3 

การกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

ขอ 24 ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรอืราชการสวน  ทองถิ่น

อ่ืนที่ดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัด       มูลฝอย

ทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ใหดําเนนิกจิการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกจิหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทน  ดวยการคิด

คาบรกิาร แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัตงิานซ่ึงทําหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดใหมีอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจ

เกดิข้ึนจากการปฏิบัตงิาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวใน

บรเิวณสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปดวย 

ผูปฏิบัตหินาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและผานการ

ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ 25 การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนนิการ  ดังตอไปนี้ 

(1) กําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ โดยใหศึกษาความเหมาะสม

และความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกํากับการ

ดําเนินงานกําจัดมูลฝอยทั่วไปในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพื่อปองกัน 

ไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

(2) ไมนําสิ่งของที่ไมใชแลวหรอืของเสยีทัง้หมดที่เกดิข้ึนจากการประกอบกจิการโรงงาน         ของ

เสยีจากวัตถุดบิ ของเสยีที่เกดิข้ึนในกระบวนการผลติ ของเสยีที่เปนผลติภัณฑเสื่อมคุณภาพ และ    ของเสยี

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยตดิเช้ือและมูลฝอยที่เปนพิษหรอือันตรายจากชุมชน   มากําจัด

รวมกับมูลฝอยทั่วไป 

ขอ 26 การกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหดําเนนิการตามวธิหีนึ่งวธิใีด ดังตอไปนี้ 

(1) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(2) การเผาในเตาเผา 

(3) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

(4) การกําจัดแบบผสมผสาน 

(5) วธิอ่ืีนตามที่รัฐมนตรกีําหนด 
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ขอ 27 การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ    ผล

การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1) มีสถานที่ตัง้เหมาะสม มีบรเิวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกดิอันตราย เหตุรําคาญ หรือ

ความเสยีหายตอบุคคลหรอืทรัพยสนิของผูอ่ืนดวย 

(2) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบมูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเปนพื้นที่

สําหรับปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดนิ เพื่อลดปญหาดานทัศนยีภาพจากการฝงกลบ และปญหากลิ่น

รบกวน 

(3) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดนิจากน้ําชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกนบอดานลางและ

ดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

(4) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพื่อสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถปองกันการ

ปนเปอนน้ําใตดนิ และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(5) มีการใชดนิหรอืวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครัง้ที่มีการนํามูลฝอยทั่วไปไปฝงกลบ และปดการฝงกลบเม่ือ

บอฝงกลบเต็ม โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม 

เพื่อปองกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค รวมทั้งไมสง 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(6) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ

ดําเนนิการที่อาจกอใหเกดิเหตุรําคาญ หรอืผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(7) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ และมีระบบเผาทําลายกาซ หรือ  มี

ระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเช้ือเพลงิหรอืใชประโยชนอยางอ่ืน 

(8) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดนิ และในระหวางการดําเนนิการฝงกลบ        ให

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตอราชการสวนทองถิ่นดวย 

ขอ 28 การเผาในเตาเผา  ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาความ

เหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบาย

อากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 

(2) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามขอบัญญัตนิี้ 

(3) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเปนพื้นที่สําหรับ

ปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดนิ เพื่อลดปญหาดานทัศนยีภาพจากการเผาและปญหากลิ่นรบกวน 

(4) ตองเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไมต่ํากวาแปดรอยหาสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม

คุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไปใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย

จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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(5) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสยีง ความสั่นสะเทอืน หรอื       การ

ดําเนนิการที่อาจกอใหเกดิเหตุรําคาญหรอืผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(6) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัดและน้ําเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดข้ึนภายในสถานที่กําจัดใหได

มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(7) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนําเถา

หนักไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวธิกีารฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการปองกันน้ํา

ชะข้ีเถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดนิและใตดนิ หรอืมีระบบการนําเถาหนักไปใชประโยชนอยางอ่ืน 

(8) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาลอยที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนํา     เถา

ลอยออกไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ หรอืมีระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอ่ืน 

ขอ 29 การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ ตองดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย          ที่

เกี่ยวของ  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 

ดังตอไปนี้ 

(1) มีสถานที่ตัง้เหมาะสม 

(2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ ซ่ึงอาจมีอาคารที่มีขนาด

พื้นที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว 

(3) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 

(4) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ

ดําเนนิการที่อาจกอใหเกดิเหตุรําคาญ หรอืผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(5) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรอืหมักทํากาซชีวภาพไมได  ตองมีระบบกําจัด 

หรอืสงไปกําจัด  โดยวธิกีารฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรอืการเผาในเตาเผา หรอือาจมีการนํามูลฝอย

ทั่วไปที่นํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

(6) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไป น้ําเสยีจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักทําปุยหรอืทํา     กาซ

ชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(7) กรณหีมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน และ   มี

ระบบเผากาซทิ้งกรณรีะบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

ขอ 30 การกําจัดแบบผสมผสานโดยใชวธิกีารกําจัดมูลฝอยทั่วไปมากกวาหนึ่งวิธี  ตองดําเนินการ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวธิทีี่กําหนดตามขอบัญญัตนิี้ 
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หมวด 3 

ใบอนุญาต 

 ขอ 31 หามมิใหผูใดดําเนนิกจิการรับทําการขน หรอืกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเปนธุรกิจหรือ  โดย

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ 32 ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น  จะตองยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(3) อ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ 33 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรอืคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ

ความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน   ใหเจา

พนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น 

ใหจัดทําบันทกึความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดย

ใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทกึนัน้ดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสอืแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ

อนุญาตทราบภายในสามสบิวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน

ขอบัญญัตนิี้ 

ในกรณทีี่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครัง้ครัง้ละไมเกนิสบิหาวันแตตองมี

หนังสอืแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครัง้ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรอืตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนัน้ แลวแตกรณี  ทัง้นี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ     ให

แจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอม

สําเนาแจงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ทราบทุกครัง้ 

ขอ 34 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสบิหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสอืแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ 35 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตนิี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให

ใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานัน้ 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับ        เสีย

คาธรรมเนยีมแลวใหประกอบกจิการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ 36 ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 

สถานที่ประกอบกจิการตลอดเวลาที่ประกอบกจิการ 
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ขอ 37 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต   

ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณใีบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ

พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(2) ในกรณใีบอนุญาตถูกทําลาย หรอืชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต   นํา

ใบอนุญาตเดมิเทาที่เหลอือยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ 38 ในกรณทีี่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   เจา

พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกนิสบิหาวัน 

ขอ 39 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

(2) ตองคําพิพากษาถงึที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กจิการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิี้ และการไมปฏิบัตหิรอืปฏิบัตไิมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรอืมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ 40 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสอืแจงใหผูรับ ใบอนุญาต

ทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง

ไปรษณยีตอบรับ หรอืใหปดคําสั่งนัน้ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ

ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง 

แลวแตกรณี 

ขอ 41 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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หมวด 4 

คาธรรมเนยีมและคาปรับ 

ขอ 42 เจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรอืสถานที่ใดๆ ซ่ึงอยูในเขตพื้นที่การใหบรกิารขน       มูล

ฝอยทั่วไปของราชการสวนทองถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน

จะตองเสยีคาธรรมเนยีมการใหบรกิารขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไปแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนด

ไวทายขอบัญญัตนิี้ 

ขอ 43 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตนิี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณทีี่เปนการขอรับใบอนุญาตครัง้แรก หรอืกอนใบอนุญาตสิ้น

อายุสําหรับกรณทีี่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนนิกจิการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผู

ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลกิการดําเนนิกจิการนัน้กอนถงึกําหนดการเสยีคาธรรมเนยีมครัง้ตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครัง้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ 44  บรรดาคาธรรมเนยีมและคาปรับตามขอบัญญัตนิี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

 
หมวด 5 

คาบริการข้ันสูง 

 
 ขอ 45  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบรกิารไดไมเกนิอัตราคาบรกิารข้ันสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิี้ 

 

หมวด 6 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ 46  ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรอืไมปฏิบัติตามขอบัญญัตนิี้   

ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
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อัตราคาธรรมเนยีมการใหบริการขน กําจัด และการออกใบอนุญาต 

ทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ. 2562 

......................... 

1. คาขนมูลฝอยทั่วไป 

(ก) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดอืน 

1) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งไมเกนิ  20 ลติร     เดอืนละ  10 บาท 

2) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ  20 ลติร แตไมเกนิ 500 ลติร  

ใหคิดเปนหนวยทุกๆ  20 ลติร ในอัตราตอหนวย   เดอืนละ  32 บาท 

 (เศษไมเกนิ 10 ลติร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

 เศษเกนิ 10 ลติร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

3) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ 500 ลติร แตไมเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร เดอืนละ 1,625 บาท 

4) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

 ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย       เดอืนละ  1,625 บาท 

 (เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

 เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(ข) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนครัง้คราว 

1) กรณทีี่มีปรมิาณไมเกนิ 500 ลติร     ครัง้ละ    62   บาท 

2) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ 500 ลติร แตไมเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร ครัง้ละ  122   บาท 

3) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย    ครัง้ละ  122   บาท 

(เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

2. คากําจัดมูลฝอยทั่วไป 

(ก) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดอืน 

1) กรณีที่มีปรมิาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลติร     เดอืนละ    10  บาท 

2) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ 20 ลติร แตไมเกิน 500 ลติร  

 ใหคิดเปนหนวย  ทุก  ๆ20 ลติร ในอัตราตอหนวย   เดอืนละ   77  บาท 

 (เศษไมเกิน 10 ลติร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

       เศษเกนิ 10 ลติร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

3) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ 500 ลติร แตไมเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร  เดอืนละ  4,000 บาท 
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4) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย 

 ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย    เดอืนละ  4,000 บาท 

 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

 เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(ข) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว 

1) กรณีที่มีปรมิาณไมเกนิ 500 ลติร      หนวยละ   65   บาท 

2) กรณทีี่มีปรมิาณเกิน 500 ลติร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร  หนวยละ  125  บาท 

3) กรณทีี่มีปรมิาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

   ทุก  ๆ1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย    หนวยละ   125  บาท 

   (เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(ค) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป กรณสีถานที่พักนักทองเที่ยว   

     ใหคิดเพ่ิมในอัตรา             5   บาทตอคนตอวัน 

3. คาธรรมเนยีมในการออกใบอนุญาตดําเนนิกจิการรับทําการเก็บ ขน หรอืกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

    โดยทําเปนธุรกจิหรอืไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

(ก) รับทําการขนมูลฝอยทั่วไป      ฉบับละ    5,000   บาท 

(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป      ฉบับละ    7,500  บาท 

 
 

อัตราคาบริการข้ันสูงการใหบริการขน และกําจัด  

ทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ. 2562 

......................... 

1. คาขนมูลฝอยทั่วไป 

     (ก) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดอืน 

    1) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งไมเกนิ  20 ลติร      เดอืนละ   10  บาท 

    2) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกิน  20 ลติร แตไมเกิน 500 ลติร  

        ใหคิดเปนหนวยทุก  ๆ 20 ลติร ในอัตราตอหนวย     เดอืนละ   32  บาท 

                (เศษไมเกิน  10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

                เศษเกนิ  10 ลติร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 3) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ  500 ลติร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดอืนละ 1,625 บาท 
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    4) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

        ทุก  ๆ1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย              เดอืนละ  1,625  บาท 

                (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย  

                เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

     (ข) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนครัง้คราว 

    1) กรณทีี่มีปรมิาณไมเกนิ 500 ลติร                 ครัง้ละ     62  บาท 

    2) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ 500 ลติร แตไมเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร   ครัง้ละ   122  บาท 

    3) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

         ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย                ครัง้ละ  122  บาท 

         (เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

         เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

2. คากําจัดมูลฝอยทั่วไป 

       (ก)  คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดอืน 

     1) กรณีที่มีปรมิาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลติร      เดอืนละ     10   บาท 

     2) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ 20 ลติร แตไมเกิน 500 ลติร  

          ใหคิดเปนหนวย  ทุก  ๆ20 ลติร ในอัตราตอหนวย    เดอืนละ    77   บาท 

          (เศษไมเกนิ 10 ลติร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

             เศษเกนิ 10 ลติร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

     3) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ 500 ลติร แตไมเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร  เดอืนละ  4,000 บาท 

     4) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย 

          ทุก  ๆ1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย                เดอืนละ  4,000 บาท 

           (เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

           เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(ข)  คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนครัง้คราว 

       1) กรณทีี่มีปรมิาณไมเกิน 500 ลติร      หนวยละ   65   บาท 

       2) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ 500 ลติร แตไมเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร  หนวยละ  125  บาท 

       3) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย    หนวยละ   125  บาท 

(เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(ค)  คากําจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักทองเที่ยว   

    ใหคิดเพ่ิมในอัตรา                  5  บาทตอคนตอวัน 
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ประธานสภา ฯ  ตามที่นายก อบต.ภูแลนคา  ไดเสนอรางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล   

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.2562 ตามหลักการและเหตุผล และขอบัญญัติ

เรื่องนี้มีจํานวน  46  ขอ  และมีบัญชีอัตราคาธรรมเนยีมในวาระที่ 1 มีสมาชิกทาน

ใดจะอภิปราย 

นายสมบัต ิ คําแกว ตามที่นายก อบต.ภูแลนคา  ไดเสนอรางขอบัญญัตนิี้  ผมเห็นวาในปจจุบันปญหา 

ดานขยะเปนปญหาใหญระดับประเทศ  ผูทิ้งขยะขาดจิตสํานกึในการรักษาความ

สะอาดของบานเมือง  ใหเปนภาระของคนอ่ืน  หรอืหนวยงานที่มีหนาที่ ทําใหคน

ขาดความรับผิดชอบ  และองคกรของเรายังไมมีการบริการจัดการขยะ  อปท.อ่ืน ๆ 

ที่เขาตดิตอกับเราไดดําเนินการเรยีบรอยหมดแลว  ผมจึงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง  ที่

จะมีขอบัญญัตนิี้ในการจัดการขยะในพื้นที่ของเรา 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก 

นายธวัช  ชัยบุตร ผมเปนคนหนึ่งที่จะขอสนับสนุนการออกขอบัญญัตฉิบับนี้  เพราะองคกรของเราจะ 

ไดมีการบรหิารจัดการขยะอยางครบวงจร  ผูกอใหเกิดขยะตองเปนผูที่ออก

คาบรกิารจัดการขยะ  แตอัตราคาบรกิารจัดการขยะก็เห็นวาไมแพงจนเกนิไป  

เพียงเดอืนละ  20 บาทตอหลังคาเรอืน  และเปนอัตราที่ไมเกนิในกฎกระทรวงตาม 

พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  จึงเห็นสมควรออกขอบัญญัตฉิบับนี้ 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไม ถาไมมีทานใดอภิปรายอีก  ผมขอมตติอที ่

ประชุมวาจะรับหลักการในวาระที่ 1 รางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง 

การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562 หรอืไม 

ที่ประชุม  มีมตริับหลักการวาระที่ 1  จํานวน  12 เสยีง  งดออกเสียง  จํานวน  1  เสยีง 

ประธานสภา ฯ  เม่ือที่ประชุมรับหลักการในวาระที่ 1  แลว  ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่  2  ข้ัน 

แปรญัตต ิ ใหที่ประชุมสภา  เปนคณะกรรมการแปรญัตตเิต็มสภา  โดยผมจะเปน

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในการพิจารณารางขอบัญญัตวิาระที่ 2 กรณี

การพิจารณาสามวาระรวดเดยีว  ผูแปรญัตตอิาจเสนอแปรญัตตดิวยวาจาก็ได  จึง

ขอใหที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา 

ที่ประชุม  ไดรวมกันพิจารณาเปนรายขอ  เห็นวามีความครบถวน สมบูรณแลว  อีกทั้งไมมี 

การแกไขขอความตอนใด  จงึถือวาที่ประชุมไดเห็นชอบในวาระที่ 2 

ประธานสภา ฯ  เม่ือที่ประชุมไดใหความเห็นชอบใหผานในวาระที่ 2 แลว  ตอไปเปนการพิจารณาใน 

วาระที่ 3 วาจะใหตราเปนขอบัญญัตนิี้หรอืไม 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัต ิจํานวน 12 เสยีง  งดออกเสยีง  จํานวน 1 เสยีง 

ประธานสภา ฯ  เม่ือที่ประชุมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัตนิี้แลว  จะไดนําเสนอใหนายอําเภอ 

บานเขวา  ใหความเห็นชอบตอไป 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5    เร่ืองอ่ืน ๆ  

ประธานสภา ฯ     มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรอืเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม   

นายก อบต.  1. ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการแกไขปญหาความเดอืดรอน 

เกี่ยวกับภัยแลงของจังหวัด  ซ่ึงไดจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกลําหวยของแต

ละหมูบาน  ซ่ึงคาดวานาจะดําเนินการภายในสัปดาหหนานี้  ใหผูนําแตละหมูบาน

ไดตดิตามดวย 

กํานันตําบลภูแลนคา วันนี้ไดรับการประสานจากอําเภอบานเขวา ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิได 

มอบหมายใหรองผูวา ฯ  ไดลงพื้นที่ตรวจสอบความเสยีหายของนาขาวที่ไดรับ

ผลกระทบจากปญหาภัยแลง ตามที่ไดรับรายงานจากเกษตรของอําเภอ จึงอยากให

ผูนําแตละหมูบานไดเตรยีมความพรอมในการนําพาตรวจสอบความเสยีหาย  ซ่ึง

เวลาที่แจงมาจะเปนชวงบายของวันนี้  จงึใหทุกทานไดเตรยีมความพรอมดวย 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรอืเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม  ถาไมมีการประชุมในวันนี้ก็ขอ 

ปดประชุมไวเพียงเทานี้  

ปดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

 

(ลงช่ือ)............................................เลขานุการสภา อบต. 

             (นายแสง   ชุมฉมิพล)ี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว   
 

 

เม่ือวันที่............เดอืน  ……........................  พ.ศ. 2561 
 

 

                                                    (ลงช่ือ)                                     กรรมการ                 

                           ( นายธวัช   ชัยบุตร ) 
 

 

                    (ลงช่ือ)                                      กรรมการ                 

                                ( นายสมบัต ิ  คําแกว ) 
 

 

              (ลงช่ือ)                                      กรรมการ                 

                                ( นายอํานวย   พรมบุ ) 
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    สภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาไดรับรองรายงานการประชุมครัง้นี้แลว 
  

เม่ือวันที่..............................................................     

 

 
    

(ลงช่ือ)..................................................ประธานสภา อบต.                                       

             ( นายพีระพันธ   ใจอดทน ) 


