บันทึกรายงานการประชุม
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ประจําป 2562
สมัยวิสามัญที่ 1 / 2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
…………………………
สมาชิกทั้งหมด
13
คน
มาประชุม
13
คน
ขาดประชุม
คน
ลา
คน
ผูเขารวมประชุม
6
คน
ผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ
1 นายพีระพันธ
2 นายอํานวย
3 นายแสง
4 นายธวัช
5 นายสาคร
6 นายสมบัติ
7 นายทองรัตน
8 นายหนูแดง
9 นายพงษศักดิ์
10 นายภิญโญ
11 นางคําไฮ
12 นายสมศักดิ์
13 นายชัยณรงค
14 นายสมศักดิ์

ชื่อสกุล
ใจอดทน
พรมบุ
ชุมฉิมพลี
ชัยบุตร
สิงหโคตร
คําแกว
ทิพยแสง
อินนอก
รินทรลา
เหลืองคํา
หาแกว
กิสันเทียะ
เถยสูงเนิน
ภูออน

ตําแหนง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.หมู 1
สมาชิกสภา อบต.หมู 1
สมาชิกสภา อบต.หมู 3
สมาชิกสภา อบต.หมู 4
สมาชิกสภา อบต.หมู 5
สมาชิกสภา อบต.หมู 6
สมาชิกสภา อบต.หมู 6
สมาชิกสภา อบต.หมู 7
สมาชิกสภา อบต.หมู 7
สมาชิกสภา อบต.หมู 8
สมาชิกสภา อบต.หมู 8

ลายมือชื่อ
พีระพันธ ใจอดทน
อํานวย พรมบุ
แสง ชุมฉิมพลี
ธวัช
ชัยบุตร
สาคร สิงหโคตร
สมบัติ คําแกว
ทองรัตน ทิพยแสง
หนูแดง อินนอก
พงษศักดิ์ รินทรลา
ภิญโญ เหลืองคํา
คําไฮ หาแกว
สมศักดิ์ กิสันเทียะ
ชัยณรงค เถยสูงเนิน
สมศักดิ์ ภูออน

-
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ผูเขารวมประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ
นายนิยม
นายสุพจน
นางบัวหลัน
นายชัยยา
นางวัฒนา
นางชิสา

ชื่อสกุล
ดิเรกศิลป
หลาบุตรศรี
รุจาคม
ดีชัย
กองโฮม
เฉลียวชาติ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ
นายก อบต.
นิยม ดิเรกศิลป
กํานัน ต.ภูแลนคา
สุพจน หลาบุตรศรี
ผูใหญบานบานหวยน้ําคํา หมู 3 บัวหลัน รุจาคม
ผูใหญบานบานซับปลากั้ง หมู 5 ชัยยา ดีชัย
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
วัฒนา กองโฮม
นักจัดการงานทั่วชํานาญการ ชิสา เฉลียวชาติ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. การประชุมสมัยนี้ เปนการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1/2562 เนื่องจากฝายบริหาร
เสนอใหพิจารณาออกขอบัญญัติ จํานวน 2 เรื่อง คือ
1) รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟา พ.ศ.2562
2) รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.
2562
- ระยะเวลาที่ขอเปดวิสามัญ ตั้งแตวันที่ 25 – 30 กันยายน 2562
2. ขอขอบคุณทานสมาชิกสภา อบต. ผูบริหาร พนักงานทุกคนที่เขารวมโครงการ
ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ ประจําป 2562 ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 ที่เขื่อน
จุฬาภรณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3. ตามที่กระผมไดเปนผูแทนในการประชุมของคณะกรรมการกําหนดจายคาชดเชย
การกอสรางเขื่อนยางนาดี ของผูไดรับผลกระทบสําหรับตําบลภูแลนคา มีจํานวน
1 หมูบาน คือบานชีบน หมูที่ 6
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภา ฯ
นายนิยม ดิเรกศิลป
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เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
แจงใหเลขานุการสภา ฯ เปนผูอานบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ
ที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ไดอานบันทึกการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ใหกับที่ประชุมทราบ
จากที่เลขานุการไดอานบันทึกรายงานการประชุมมานี้ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข
หรือเพิ่มเติมบันทึกการประชุมดังกลาวนี้หรือไม
ไมมี
ถาไมมี ขอมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้ดวยครับ
ใหการรับรองบันทึกรายงานการประชุมดวยคะแนนเปนเอกฉันท
แจงใหเลขานุการสภา ฯ เปนผูอานบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ
ที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ไดอานบันทึกการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ใหกับที่ประชุมทราบ
จากที่เลขานุการไดอานบันทึกรายงานการประชุมมานี้ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข
หรือเพิ่มเติมบันทึกการประชุมดังกลาวนี้หรือไม
ไมมี
ถาไมมี ขอมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้ดวยครับ
ใหการรับรองบันทึกรายงานการประชุมดวยคะแนนเปนเอกฉันท
เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่องการบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ.2562
3.2 เรื่อง รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ.2562
สําหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารางขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบล
ภูแลนคา ทั้งสองเรื่องขอใหนายก อบต. เปนผูชี้แจง
ตามที่ผูบริหารไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองเรื่องนี้
เนื่องจาก อบต.ภูแลนคา ไดรับการถายโอนสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานชีบน จาก
กรมชลประทาน จํานวน 1 แหง เพื่อใหการบริหารสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงมีความจําเปนตองออกขอบัญญัตินี้และในปงบประมาณ
พ.ศ.2563 อบต.ภูแลนคา จะไดดําเนินการบริหารจัดการขยะใหเปนรูปธรรม
ตั้งแตสถานที่ตั้งเตาเผาขยะ รถบรรทุกขยะ วัสดุอุปกรณใสขยะ ตลอดจน

-

ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

นายนิยม ดิเรกศิลป
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บุคลากรที่เกี่ยวของ แตยังไมไดมีการออกขอบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป จึงมีความจําเปนตองออกขอบัญญัตินี้
แตเพื่อใหการพิจารณาออกขอบัญญัติเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขออนุมัติตอ
สภา อบต.ภูแลนคา ขอใหพิจารณารางขอบัญญัติทั้งสองเปนสามวาระรวดเดียว
ตามที่นายก อบต.ภูแลนคา ไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ตองออกขอบัญญัติทั้ง
สองเรื่องนี้ และขอใหสภาพิจารณาสามวาระรวดเดียว นั้น ผมจึงขอมติตอสภา
อบต. วาจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม
มีมติใหพิจารณาสามวาระรวดเรียว 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปวา สภา อบต.มีมติใหพิจารณารางขอบัญญัติทั้งสองเรื่องสามวาระรวดเดียว
กลาวคือ
วาระที่ 1
วาระรับหลักการ
วาระที่ 2
การพิจารณาวาระที่สองนั้น ใหที่ประชุมสภา อบต. เปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา การแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็
ไดและประธานสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
วาระที่ 3
การพิจารณาที่ใหที่ประชุมสภา อบต. ลงมติวาจะใหตราเปน
ขอบัญญัติหรือไม
รับทราบ
ตอไปเปนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3
3.1 เรื่อง รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่องการบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ.2562
ขอใหนายก อบต.เปนผูเสนอ
ดวยองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ไดรับการถายโอนสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
บานชีบน หมูที่ 6 ประกอบดวย
- แพสูบน้ําและติดตั้งเครื่องสูบน้ําหอยโขง 1 ชุด
- ระบบทอเหล็กเหนียวสงน้ําสาย MP ขนาด Ø 400 มม. ยาว 200 เมตร
- อาคารบอพักน้ํา ขนาด 5x 5 เมตร จํานวน 1 แหง
- ระบบทอเหล็กเหนียวสงน้ําสาย MP1 ขนาด Ø 500 มม. ยาว 1,500 เมตร
- ระบบทอซีเมนตใยหิน AC ชั้นคุณภาพ 15 สาย MP ขนาด Ø 500 มม. ยาว
2,420 เมตร
งบประมาณ 34,300,000 บาท พื้นที่รับประโยชน 1,000 ไร

-
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- เพื่อใหการบริหารสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอ
เสนอรางขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ. 2562 ดังนี้
บันทึกหลักการและเหตุผล
ในการเสนอขอบัญญัติสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในเขตองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
พ.ศ. 2562
----------------------------------------หลักการ
เพื่อใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟา พ.ศ.2562 ใชในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในเขตองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
------------------------------------------เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรจัดทําขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เรื่อง การบริหาร
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ. 2562 ใหมีความทันสมัย เหมาะกับสภาพการณในปจจุบัน และเพื่อใหการ
บริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับความตองการของสมาชิกผูใชน้ําในพื้นที่ตําบลภูแลนคา รวมทั้งเกิด
ประโยชนและสรางความเปนธรรมกับสมาชิกผูใชน้ําในเขตองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาใหมากที่สุด
จึงเห็นสมควรจัดทําขอบัญญัตนิ ี้
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
พ.ศ. 2562
-----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา

- 6 ออกขอบัญญัติไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา และนายอําเภอบานเขวา
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ. 2562”
ขอ 1 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 3 ในขอบัญญัตินี้
“องคการบริหารสวนตําบล” หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
“สถานีสูบน้ํา” หมายความวา สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาที่องคการบริหารสวนตําบลได
กอสรางขึ้นเองดวย
“เกษตรกรรม” หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน ประมง เลี้ยงสัตว หรือ
เกษตรกรรมประเภทอื่น
“กลุมผูใชน้ํา” หมายความวา ผูที่ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ทํา
การเกษตรอยูในเขตบริการของสถานีสูบน้ําขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา และไดสมัครเปน
สมาชิกของกลุมผูใชน้ําโดยผูนั้นจะมีกรรมสิทธิในที่ดินสําหรับทําเกษตรกรรมหรือในฐานะผูเชาก็ได
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําที่อยูใน
เขตขององคการบริหารสวนตําบล
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
ที่อยูในเขตขององคการบริหารสวนตําบล
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําที่อยูในเขตของ
องคการบริหารสวนตําบล
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําซึ่ง
ออกโดยองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 4 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลรักษาการตามขอบัญญัตินี้ โดยมีอํานาจ
ออกขอบังคับเกี่ยวกับสถานีสูบน้ําและแตงตั้งพนักงานเพื่อดําเนินการตามขอบัญญัตินี้
ขอ 5 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลและมอบหมายให
คณะกรรมการดําเนินการบริหารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
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หมวด 2
คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ําของสถานีสูบน้ําแตละแหง มีจํานวนไมนอย
กวา 7 คน แตไมเกิน 15 คน ประกอบดวยผูแทนองคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวากึ่งหนึ่งและผูแทน
กลุมผูใชน้ําที่ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําในพื้นที่บริการของสถานีสูบน้ํานั้น
ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการในสัดสวนของผูแทน
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ใหกรรมการคัดเลือกกันเองใหมีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน
เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน
ใหประธานกรรมการเปนผูแทนของคณะกรรมการ
ขอ 7 คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ํามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการกิจ การ
สถานีสูบน้ําตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ขอ 8 บุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิก ผูใชน้ําใหเปน กรรมการตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของกลุมผูใชน้ํา
(2) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(3) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา และมีชื่ออยูในทะเบียนบานในหมูบานหรือชุมชน
นั้นๆ ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน และเปนสมาชิกผูใชน้ําของกิจการสถานีสูบน้ําที่ตนจะดํา รง
ตําแหนงกรรมการ
(4) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม
ขอ 9 บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งจาก
สมาชิกผูใชน้ําใหเปนกรรมการ คือ
(1) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(2) หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได
(3) ติดยาเสพติดใหโทษ
(4) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ขอ 10 กรรมการมีวาระอยูในตําแหนง คราวละสองปนับ แตวัน เลือกตั้ง แตอาจดํารง
ตําแหนงติดตอกันได เมื่อไดรับการเลือกตั้งอีก
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ขอ 11 กรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ กรณีที่ยังไมมีประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการขอลาออกใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถิ่น
(4) ไปเสียจากหมูบานหรือชุมชนนั้น
(5) ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามขอ 8 หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 9
(6) ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนการกระทําผิดในคดีลหุโทษหรือ
ความผิดโดยประมาท
ขอ 12 กรรมการซึ่งเปน ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลตามขอ 6 นอกจากจะพน จาก
ตําแหนงตามขอ 11 แลว อาจจะพนจากตําแหนงตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนง
ขอ 13 กรณีกรรมการที่เปนผูแทนกลุมผูใชน้ําวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให
องคก ารบริหารสวนตําบล จัดใหมีการเลือกตั้ง กรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวัน นับแตวัน ที่
ตําแหนงวางลงและใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวน
แตกรณีตําแหนงที่วางลงที่วาระที่เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน องคการบริหารสวนตําบลจะไมจัดใหมีการ
เลือกตั้งแทนตําแหนงกรรมการที่วางก็ได
ขอ 14 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปน
องคประชุม
ขอ 15 มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาดและ
ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ 16 ในกรณีที่มีการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุมและมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
หมวด 3
การบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
ขอ 17 การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําใหเปนไปตามขอบังคับที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด
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ขอบังคับวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการ
ดังนี้
(1) เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก
(2) สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(3) กําหนดเวลาการสูบน้ําและพื้นที่ที่จะไดรับน้ํา
(4) อัตราคาน้ํา คาบริการ และคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิก
(5) เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใชน้ํา การยกเลิกการใชน้ํา
(6) หนาที่ของคณะกรรมการผูบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
(7) หนาที่อื่นๆ
ขอ 18 การประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ผูใชน้ําทั้งหมด จึงจะถือเปนองคประชุม และใหประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําเปนประธานใน
ที่ประชุม
ขอ 19 ผูที่ประสงคจะใชน้ําจากสถานีสูบน้ํา จะตองยื่นความประสงคขอใชน้ําเปน ลาย
ลักษณอักษรตอคณะกรรมการ
ขอ 20 ธรรมเนียมการขอใชน้ํา คาปรับ คาเชื่อมตอการใชน้ํา ใหเปนไปตามขอบังคับ
ขอ 21 ผูใดที่ทําใหทรัพยสิน ของสถานีสูบน้ําเสียหาย ผูนั้นตองชดใชคาเสียหายใหแ ก
องคการบริหารสวนตําบล
ขอ 22 ผูใดทุจริตเอาน้ําจากสถานีไปใช หรือเปลี่ยนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา หรือ
กระทําการใดๆ ก็ต ามเพื่อเอาน้ําจากสถานีไปใช ใหง ดจายน้ําทันที และจะตองชดใชคาเสียหายใหแ ก
องคการบริหารสวนตําบล
ขอ 23 กรณีที่มีการยกเลิกการใชน้ํา หรือโอนใหผูอื่น ตองแจงใหคณะกรรมการทราบเปน
ลายลักษณอักษร และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจึงสิ้นสุดการเปนผูใชน้ํา มิฉะนั้นจะถือวา
ยังเปนผูใชน้ําอยู และจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเรียกเก็บ
หมวด 4
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน
ขอ 24 ระยะเวลาในการเก็บคาน้ํา และระยะเวลาในการคางชําระคาน้ําใหเปนไปตาม
ขอบังคับ
ขอ 25 สถานีสูบน้ําอาจมีรายได ดังนี้
(1) เงินคาน้ํา
(2) เงินคาธรรมเนียม เงินคาปรับ
(3) เงินบริจาค
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(4) เงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 26 สถานีสูบน้ําอาจมีรายจายดังนี้
(1) รายจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจายน้ํา การบํารุงรักษาซอมแซม และ
การขยายกิจการสถานีสูบน้ํา
(2) รายจายในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา เชน คาจางเจาหนาที่ คาวัสดุ อุปกรณ
(3) คาใชจายอื่นๆ ตามที่องคก ารบริห ารสวนตําบลกําหนด เชน คาเบี้ยประชุมหรือ
คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ขอ 27 ใหคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเปนผูเก็บรักษาเงินของกิจการ
สถานีสูบน้ําและนํารายไดของกิจการสถานีสูบน้ําฝากธนาคารทั้งจํานวนภายในวันที่มีรายได ถาฝากในวันที่
มีรายไดไมทันใหนําฝากในวันทําการถัดไป และใหคณะกรรมการมอบหมายกรรมการอยางนอย 2 คน เปน
ผูมอี ํานาจเบิกจายเงินของกิจการสถานีสูบน้ํา
ขอ 28 กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่คณะกรรมการจะตองดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขปญหา
การบริหารงานหรือเพื่อประโยชนในการใหบริการแกประชาชน และกรณีนั้นมิไดกําหนดไวในขอบัญญัติหรือ
ขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการแจงขอความเห็นชอบจากนายกองคการบริหารสวนตําบลกอนที่จะดําเนินการ
ประธานสภา ฯ ตามที่ทานนายก อบต.ภูแลนคา ไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ. 2562 ตามหลักการและ
เหตุผล และขอบัญญัติ เรื่องนี้ มีจํานวน 28 ขอ ไปแลว ในวาระที่ 1 นี้ มี
สมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญไดเลยครับ
นายพงษศักดิ์ รินทรลา ตามที่กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานชีบน
เนื่องจากบานชีบนมีแมน้ําชีไหลผาน แตราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไมได
รับประโยชน กรมชลประทานไดเล็งเห็นปญหานี้ จึงมีการกอสรางสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟาบานชีบนนั้น เพื่อใหเกษตรกรที่มีพื้นที่ตามแนวทอสงน้ําไดใชน้ําทํา
การเกษตร ทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นวาเปนสิ่งที่ดี แตการบริหารจัดการ
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาก็ตองมีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑตาง ๆ การบํารุงรักษา อีกทั้ง
เกษตรกรก็จะตองมีกลุมผูใชน้ํา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีขอบัญญัตินี้มา
บริหารจัดการ เพื่อใหสถานีสูบน้ําดวยไฟฟามีโครงสราง องคประกอบและการ
บริหารงานนี้เปนรูปธรรม จะทําใหกลุมผูใชน้ําไดรับประโยชนสูงสุด ผมจึง
สนับสนุนใหมีการออกขอบัญญัตินี้
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม
นายภิญโญ เหลืองคํา ผมสนับสนุนใหมีการออกขอบัญญัติ เรื่องนี้เพราะวาเมื่อขอบัญญัติไดรับการอนุมัติ
จากทานนายอําเภอบานเขวาแลว ทางผูบริหารก็จะไดออกขอบังคับกําหนด
รายละเอียดตาง ๆ เพื่อบังคับใชกับกลุมผูใชน้ําบานชีบนตอไป

ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม

ประธานสภา ฯ
นายนิยม ดิเรกศิลป
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มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายอีก
ผมขอมติตอที่ประชุมวาจะรับหลักการในวาระที่ 1 รางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล เรื่องการบริหารจัดการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ.2562 หรือไม
มีมติรับหลักการวาระที่ 1 จํานวน 12 เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
สรุปวาที่ประชุมมีมติรับหลักการวาระที่ 1 รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เรืองการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ. 2562
เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ไปแลว ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่
2 นั้น ใหที่ประชุมสภา อบต. เปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และมีผมเปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สําหรับการพิจารณาในวาระที่ 2 กรรมการแปร
ญัตติ เต็มสภา ฯ ผูขอแปรญัตติจะเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได
- จึงขอใหที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทุกทานไดเสนอคําขอแปรญัตติ ฯ
- เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาไมมีทานใดขอแปรญัตติ แสดงวา
รางขอบัญญัตินี้มีความถูกตอง ครบถวน และครอบคลุม จึงถือวาที่ประชุมไดให
ความเห็นชอบในวาระที่ 2
รับทราบ
เมื่อที่ประชุมไดใหความเห็นชอบใหผานวาระที่ 2 แลว ตอไปเปนการพิจารณาใน
วาระที่ 3 วาจะใหตราเปนขอบัญญัตินี้หรือไม
มีมติเห็นชอบ จํานวน 12 เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
สรุปสภามีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัตินี้ จะไดนําเสนอใหนายอําเภอบานเขวา
ใหความเห็นชอบตอไป
รับทราบ
3.2 เรื่อง รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ.2562
ขอให นายก อบต. เปนผูเสนอรางขอบัญญัตินี้
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหขยะเปนวาระแหงชาติที่ตองมีการบริหารจัดการขยะอยาง
เปนระบบ กําจัดอยางถูกวิธี ไมใหมีขยะตกคาง ประกอบกับ อบต.ภูแลนคาได
ออกไปประชาคมหมูบาน/ประชาคมตําบล รับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชน
ก็เห็นดวยที่จะใหมีการบริหารจัดการขยะ ไดรับการจัดสรรงบประมาณเตาเผาขยะ
แบบไรมลพิษจากอําเภอบานเขวา เมื่อป พ.ศ.2559 จํานวน 1 เตา และไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
จํานวน 1 คัน และ อบต.ภูแลนคาก็ไดดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะพรอมทั้งบุคลากร แตยังไมมีขอบัญญัติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ จึงมีความจําเปนตองเสนอรางขอบัญญัตินี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2562
...............................
หลักการ
ใหมีขอบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ประชาชน การจัด การมูล ฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูก สุขลัก ษณะจะควบคุ มและปองกัน ไมใหมีก าร
แพรกระจายของโรค ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
อีกดวย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัด
สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ
การอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทํา การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัด
มูลฝอยทั่วไปของราชการสวนทองถิ่นและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปน ผูดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด มูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการ จึงตราขอบัญญัตินี้
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
........................
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาโดยความ
เห็น ชอบของสภาองคก ารบริห ารสว นตํา บลภูแ ลนคา และนายอํา เภอบ านเขวา จึง ตราขอ บัญญั ติ ไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริห ารสวนตําบลภูแลนคา เรื่อง การจัด การ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562”
ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
เปนตนไป
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ขอ 3 ในขอบัญญัตินี้
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น
แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิ่งของที่ไมใชแลว หรือของเสีย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามาผลิต
เปนผลิตภัณฑใหมได
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก
กิจกรรมตางๆ ในชุมชนที่เปนวัตถุหรือปนเปอนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ สาร
เปอรออกไซด สารระคายเคือง สารกัดกรอน สารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย สารที่เกิดระเบิดได สารที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจกอหรือมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล
สัตว พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม แตไมรวมถึงมูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และ
ของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัดมูล
ฝอยทั่วไป
“น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไป ซึ่ง
อาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยู อาศัย
สําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว
“ผูซึ่ง กอใหเกิด มูล ฝอย” หมายความวา ประชาชน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอย
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 4 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
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หมวด 1
บททั่วไป
...............
ขอ 5 การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน
ทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน หรือกําจัดมูลฝอย
ทั่วไปแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ
รับทําการขน หรือกํ าจัด มูล ฝอยทั่วไปโดยทําเปน ธุร กิจ หรือ โดยไดรับประโยชนต อบแทนดวยการคิ ด
คาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งตองจัดการตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและผูดําเนินกิจการ
รับทําการขน หรือกําจัดสิ่ง ปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแ ลวดัง กลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจา
พนักงานทองถิ่น
ขอ 6 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือ จะ
อนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ
คิด คาบริก าร ใหเจาพนัก งานทองถิ่น ประกาศกําหนดเขตพื้น ที่ที่ร าชการสวนทองถิ่น มอบใหบุคคลอื่น
ดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทํา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี และเผยแพรใหประชาชน
ทราบ
ขอ 7 หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากถาย
เท ทิ้งหรือกําจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให
ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะหรือ
กําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ 8 ราชการสวนทองถิ่น หรือราชการสวนทองถิ่น รวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน
ทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน และ
กําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน และกําจัดมูลฝอยทั่ว ไปโดยทําเปน ธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ตองดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไป ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอยางนอย
สองคนโดยใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
หมวด 2
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
.................
สวนที่ 1
การเก็บมูลฝอยทั่วไป
ขอ 9 เพื่อประโยชนในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอยางนอยเปน
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใชใหมออกจาก
มูลฝอยทั่วไปดวย
ขอ 10 ถุง หรือภาชนะสําหรับบรรจุมูล ฝอยทั่วไปและมูล ฝอยนํากลับมาใชใหมตองมีลัก ษณะ
ดังตอไปนี้
(1) ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติกหรือถุงที่ทําจาก
วัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
(2) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุที่ทําความสะอาด
งายมีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลง
พาหะนําโรคได ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถายและเทมูลฝอย
ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหระบุขอความที่ทําใหเขาใจได
วาเปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม โดยมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ขอ 11 ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในถุงหรือภาชนะ
บรรจุในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมัดหรือปดปากถุงใหแนนเพื่อปองกันการหก
ตกหลนของมูลฝอยดังกลาว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทําความ
สะอาดภาชนะบรรจุนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ
ขอ 12 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจํานวน
หองพักตั้งแตแ ปดสิบหองขึ้นไป หรือมีพื้น ที่ใชส อยมากกวาสี่พันตารางเมตรขึ้น ไป หรือเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่มี
ปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปและมูล ฝอยนํากลับมาใชใหม หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญตามความเหมาะสมหรือตามที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
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ขอ 13 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(1) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะที่มีการปองกันน้ําฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญที่สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน
(2) มีพื้นและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม (1) ตองเรียบ มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา ทํา
ดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดงาย สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค และมีการระบายอากาศ
(3) มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด
(4) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
(5) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีขอความที่มีขนาดเห็นได ชัดเจน
วา “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยทั่วไป และ
อยูหางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 14 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
สุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถ
ปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถาย
และเทมูลฝอย
(2) มีขอความวา “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” แลวแตกรณี และมีขนาดและ สี
ของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ขอ 15 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต
สองลูกบาศกเมตรขึ้นไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนํา
โรคได สะดวกตอการขนถายมูลฝอย และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย มีระบบรวบรวมและปองกันน้ํา
ชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
(2) มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ภาชนะรองรั บมูล ฝอยทั่ว ไปและมู ล ฝอยนํา กลั บมาใชใ หมที่ มีขนาดใหญ ตองตั้ง อยูในบริเ วณที่
เหมาะสมสะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง
แข็งแรง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือ ปรุง
อาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
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ขอ 16 ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม หรือ
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญในที่หรือทางสาธารณะตาม ความ
เหมาะสม
ขอ 17 ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บมูลฝอยทั่วไปภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
แลวแตกรณี ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป และจัด
ใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว
ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและไดรับความรูดานสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 18 ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน
ทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บ ขน หรือ
กําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือ โดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิด คาบริก าร แลวแตก รณี ที่จัด ใหมีส ถานที่คัด แยกมูล ฝอยทั่วไป ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(1) เปนพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนําเขามาคัดแยกได
มีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ
(2) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตางๆ ไดชัดเจน
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(4) จัดใหมีหองน้ํา หองสวม อางลางมือที่สะอาด เพียงพอ สําหรับใชงานและชําระลางรางกาย
(5) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค
(6) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิด เหตุ
รําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
(7) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา
(8) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนิน การคัดแยกมูล ฝอยในลั กษณะที่ไมเปน การคาหรือ
แสวงหากําไรตองแจงราชการสวนทองถิ่นที่วิสาหกิจ ชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู และใหราชการสวน
ทองถิ่นกํากับดูแลการดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
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ขอ 19 หามมิใหผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอย
ทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป
สวนที่ 2
การขนมูลฝอยทั่วไป
ขอ 20 ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่น
อื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขนมู ลฝอยทั่วไป
ภายใตการควบคุมดูแ ลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนัก งานทองถิ่นให
ดําเนิน กิจ การรับทําการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนต อบแทนดวยการคิด
คาบริการ แลวแตกรณี ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดใหมีอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํา
รถขนมูลฝอยทั่วไปดวย
ผูปฏิบัติง านขนมูล ฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และผานการ
ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 21 การดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(1) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือกําหนดวัน ในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามที่
ราชการสวนทองถิ่นกําหนด
(2) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ และตองมีการทําความ
สะอาดยานพาหนะ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะเปน
ประจําทุกวัน
(3) ตองจัดใหมีสถานที่ลางยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปที่มี
ลักษณะเปนพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ําไมทวมขัง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือ ทอ
ระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด และมีการปองกัน
เหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ
(4) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ํา
เสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
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(5) ตองมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อปองกันการลักลอบทิ้ง
ขอ 22 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด เปนแบบที่งายตอการ
บรรจุขนถาย และทําความสะอาด ระดับตัวถังไมสูงเกิน ไปหรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของ
ผูปฏิบัติงานในขณะขนถายมูลฝอยทั่วไป
(2) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพื่อมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน
และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย
(3) มีสัญลักษณห รือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนิด ไมกอใหเกิดความรําคาญ และ
สามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการขนหรือกําจัด
มูลฝอยทั่วไปแทนภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ
สวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปพรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยใหระบุวิธีการ ที่
ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลนั้นนําไปสงกําจัดและระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือ นิติ
บุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่
ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสอง
ดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ที่
อยู หมายเลขโทรศั พ ท ข องบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลนั้ น ไว ที่ ย านพาหนะขนมู ล ฝอยทั่ ว ไปในบริ เ วณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ขอ 23 ในกรณีที่มีความจําเปน ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่น อื่น ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่ง ราชการสวนทองถิ่นมอบให
ดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใตก ารควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี อาจจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปก็ได
สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองมีลักษณะและการขนถายที่เปนไปตามหลักเกณฑ
และสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) มีลักษณะเปนอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ตองพักรอการขนถาย มีการ
ปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา มีการระบายอากาศ และแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(2) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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(3) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอก เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนที่ 3
การกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ขอ 24 ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน ทองถิ่น
อื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัด
มูลฝอย
ทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคิด
คาบริการ แลวแตกรณี ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดใหมีอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวใน
บริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปดวย
ผูปฏิบัติหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและผานการ
ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 25 การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) กําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ โดยใหศึกษาความเหมาะสม
และความเปน ไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัด มูล ฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานกําจัดมูลฝอยทั่วไปในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลัก ษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพื่อปองกัน
ไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม
(2) ไมนําสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของ
เสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และ ของเสีย
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน มากําจัด
รวมกับมูลฝอยทั่วไป
ขอ 26 การกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหดําเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
(1) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(2) การเผาในเตาเผา
(3) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ
(4) การกําจัดแบบผสมผสาน
(5) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด
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ขอ 27 การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ผล
การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญ หรือ
ความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย
(2) มีพื้นที่แ นวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบมูลฝอยทั่วไปเพื่อจัด เปนพื้น ที่
สําหรับปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ และปญหากลิ่น
รบกวน
(3) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกนบอดานลางและ
ดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม
(4) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพื่อสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถปองกันการ
ปนเปอนน้ําใตดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(5) มีการใชดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนํามูลฝอยทั่วไปไปฝงกลบ และปดการฝงกลบเมื่อ
บอฝงกลบเต็ม โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม
เพื่อปองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค รวมทั้งไมสง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(6) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(7) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ และมีระบบเผาทําลายกาซ หรือ มี
ระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น
(8) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน และในระหวางการดําเนินการฝงกลบ
ให
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตอราชการสวนทองถิ่นดวย
ขอ 28 การเผาในเตาเผา ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาความ
เหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบาย
อากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(2) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามขอบัญญัตินี้
(3) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเปนพื้นที่สําหรับ
ปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากลิ่นรบกวน
(4) ตองเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไมต่ํากวาแปดรอยหาสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม
คุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไปใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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(5) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ
การ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(6) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัดและน้ําเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กําจัดใหได
มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(7) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนําเถา
หนักไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการปองกันน้ํา
ชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน หรือมีระบบการนําเถาหนักไปใชประโยชนอยางอื่น
(8) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาลอยที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนํา เถา
ลอยออกไปกําจัด เปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ หรือมีระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอื่น
ขอ 29 การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่
เกี่ยวของ ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
(2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาด
พื้นที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว
(3) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
(4) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(5) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได ตองมีระบบกําจัด
หรือสงไปกําจัด โดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนํามูลฝอย
ทั่วไปที่นํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน
(6) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไป น้ําเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักทําปุยหรือทํา กาซ
ชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(7) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน และ มี
ระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน
ขอ 30 การกําจัดแบบผสมผสานโดยใชวิธีการกําจัดมูลฝอยทั่วไปมากกวาหนึ่งวิธี ตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวิธีที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้
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หมวด 3
ใบอนุญาต
ขอ 31 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเปนธุรกิจหรือ โดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 32 ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนต อบแทนดวยการคิด คาบริก ารในเขตราชการสวนทองถิ่น จะตองยื่น คําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) อื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ 33 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ
ความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตองครบถวน ใหเจา
พนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดย
ใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน
ขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ ให
แจงเปน หนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอม
สําเนาแจงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง
ขอ 34 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ 35 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ 36 ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
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ขอ 37 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูก ทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต นํา
ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ 38 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ 39 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูก ตองตามบทแห ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน
ขอ 40 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ ใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ 41 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด 4
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ 42 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการขน
มูล
ฝอยทั่วไปของราชการสวนทองถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไปแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนด
ไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ 43 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผู
ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชํา ระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนี ยม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ 44 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
หมวด 5
คาบริการขั้นสูง
ขอ 45 ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
หมวด 6
บทกําหนดโทษ
ขอ 46 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้
ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

-

26

-

อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการขน กําจัด และการออกใบอนุญาต
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
.........................
1. คาขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
เดือนละ 10 บาท
2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร
ใหคิดเปนหนวยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย
เดือนละ 32 บาท
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ 1,625 บาท
4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
เดือนละ 1,625 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ข) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว
1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
ครั้งละ 62 บาท
2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตรครั้งละ 122 บาท
3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
ครั้งละ 122 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
2. คากําจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
เดือนละ 10 บาท
2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร
ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย
เดือนละ 77 บาท
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ 4,000 บาท
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4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
เดือนละ 4,000 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ข) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว
1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
หนวยละ 65 บาท
2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
หนวยละ 125 บาท
3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
หนวยละ 125 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ค) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักทองเที่ยว
ใหคิดเพิ่มในอัตรา
5 บาทตอคนตอวัน
3. คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป
โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการขนมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ 5,000 บาท
(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ 7,500 บาท
อัตราคาบริการขั้นสูงการใหบริการขน และกําจัด
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
.........................
1. คาขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
เดือนละ 10 บาท
2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร
ใหคิดเปนหนวยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย
เดือนละ 32 บาท
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ 1,625 บาท
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4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
เดือนละ 1,625 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ข) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว
1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
ครั้งละ 62 บาท
2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 122 บาท
3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
ครั้งละ 122 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
2. คากําจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
เดือนละ 10 บาท
2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร
ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย
เดือนละ 77 บาท
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ 4,000 บาท
4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
เดือนละ 4,000 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ข) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว
1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
หนวยละ 65 บาท
2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร หนวยละ 125 บาท
3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
หนวยละ 125 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ค) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักทองเที่ยว
ใหคิดเพิ่มในอัตรา
5 บาทตอคนตอวัน

ประธานสภา ฯ

นายสมบัติ คําแกว

ประธานสภา ฯ
นายธวัช ชัยบุตร

ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
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ตามที่นายก อบต.ภูแลนคา ไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 ตามหลักการและเหตุผล และขอบัญญัติ
เรื่องนี้มีจํานวน 46 ขอ และมีบัญชีอัตราคาธรรมเนียมในวาระที่ 1 มีสมาชิกทาน
ใดจะอภิปราย
ตามที่นายก อบต.ภูแลนคา ไดเสนอรางขอบัญญัตินี้ ผมเห็นวาในปจจุบันปญหา
ดานขยะเปนปญหาใหญระดับประเทศ ผูทิ้งขยะขาดจิตสํานึกในการรักษาความ
สะอาดของบานเมือง ใหเปนภาระของคนอื่น หรือหนวยงานที่มีหนาที่ ทําใหคน
ขาดความรับผิดชอบ และองคกรของเรายังไมมีการบริการจัดการขยะ อปท.อื่น ๆ
ที่เขาติดตอกับเราไดดําเนินการเรียบรอยหมดแลว ผมจึงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง ที่
จะมีขอบัญญัตินี้ในการจัดการขยะในพื้นที่ของเรา
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก
ผมเปนคนหนึ่งที่จะขอสนับสนุนการออกขอบัญญัติฉบับนี้ เพราะองคกรของเราจะ
ไดมีการบริหารจัดการขยะอยางครบวงจร ผูกอใหเกิดขยะตองเปนผูที่ออก
คาบริการจัดการขยะ แตอัตราคาบริการจัดการขยะก็เห็นวาไมแพงจนเกินไป
เพียงเดือนละ 20 บาทตอหลังคาเรือน และเปนอัตราที่ไมเกินในกฎกระทรวงตาม
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงเห็นสมควรออกขอบัญญัติฉบับนี้
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม ถาไมมีทานใดอภิปรายอีก ผมขอมติตอที่
ประชุมวาจะรับหลักการในวาระที่ 1 รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562 หรือไม
มีมติรับหลักการวาระที่ 1 จํานวน 12 เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
เมื่อที่ประชุมรับหลักการในวาระที่ 1 แลว ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้น
แปรญัตติ ใหที่ประชุมสภา เปนคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยผมจะเปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่ 2 กรณี
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอแปรญัตติดวยวาจาก็ได จึง
ขอใหที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา
ไดรวมกันพิจารณาเปนรายขอ เห็นวามีความครบถวน สมบูรณแลว อีกทั้งไมมี
การแกไขขอความตอนใด จึงถือวาที่ประชุมไดเห็นชอบในวาระที่ 2
เมื่อที่ประชุมไดใหความเห็นชอบใหผานในวาระที่ 2 แลว ตอไปเปนการพิจารณาใน
วาระที่ 3 วาจะใหตราเปนขอบัญญัตินี้หรือไม
มีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ จํานวน 12 เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
เมื่อที่ประชุมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัตินี้แลว จะไดนําเสนอใหนายอําเภอ
บานเขวา ใหความเห็นชอบตอไป

ที่ประชุม
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รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา ฯ
นายก อบต.

เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม
1. ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการแกไขปญหาความเดือดรอน
เกี่ยวกับภัยแลงของจังหวัด ซึ่งไดจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกลําหวยของแต
ละหมูบาน ซึ่งคาดวานาจะดําเนินการภายในสัปดาหหนานี้ ใหผูนําแตละหมูบาน
ไดติดตามดวย
กํานันตําบลภูแลนคา วันนี้ไดรับการประสานจากอําเภอบานเขวา ซึ่งผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิได
มอบหมายใหรองผูวา ฯ ไดลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของนาขาวที่ไดรับ
ผลกระทบจากปญหาภัยแลง ตามที่ไดรับรายงานจากเกษตรของอําเภอ จึงอยากให
ผูนําแตละหมูบานไดเตรียมความพรอมในการนําพาตรวจสอบความเสียหาย ซึ่ง
เวลาที่แจงมาจะเปนชวงบายของวันนี้ จึงใหทุกทานไดเตรียมความพรอมดวย
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมกี ารประชุมในวันนี้ก็ขอ
ปดประชุมไวเพียงเทานี้
ปดประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ)............................................เลขานุการสภา อบต.
(นายแสง ชุมฉิมพลี)
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว
เมื่อวันที่............เดือน ……........................ พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายธวัช ชัยบุตร )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายสมบัติ คําแกว )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายอํานวย พรมบุ )

-
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สภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว
เมื่อวันที่..............................................................

(ลงชื่อ)..................................................ประธานสภา อบต.
( นายพีระพันธ ใจอดทน )

