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หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 
 

เหตุผล 

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและ    
ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป มีขั้นตอนในการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ์   
การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป     
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ     
เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป ของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด   
เป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจั ดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจ       
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตรา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ว่าด้วยการจัดการ        
มูลฝอยทั่วไป อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓ และมาตรา 
๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ         
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
และนายอ าเภอโกสุมพิสัย จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3” 
  

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๕3 ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 นี้แทน 
 

  ข้อ 4 ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
   “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 
โดยไม่ไดห้มายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 

  ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ   
องค์การบริหารส่วนต าบลนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม      
ข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

------------------------------ 
 
ข้อ ๖ การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้เป็นอ านาจ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการ     

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด     
เป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน         
ด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๑๐ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย        
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัด    
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต        
ให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจ        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

  

  ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว     
มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว      
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดมูล
ฝอยทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนด              
ในกฎกระทรวง 
 

หมวด 2 
การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 

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

ข้ อ  ๙  เพ่ื อป ระโยชน์ ในการรั กษ าความสะอาดและการจั ด ระ เบี ยบ ในการ เก็บ  ขน                  
และก าจัดมูลฝอยทั่วไป ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว การจัดการมูลฝอยทั่วไปให้ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ 
นอกจากในท่ีทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจัดไว้ให้ 
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 (๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

 (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอย ในอาคารสถานที่ 
หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอื่น 

 (๔) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่
สาธารณะอ่ืนใดของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เว้นแต่จะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (๕) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยทั่วไปสะสมจนก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องท าการจัดเก็บ ขน และก าจัด ตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย ละเลย หรือกระท าการ           
ไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของ         
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ท าการเก็บขนมูลฝอยหรือมูลฝอย         
อันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดังกล่าว และผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่านั้น           
ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล นี้  

(๖) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจ    
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  

ข้อ ๑1 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๐ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป  

(๑.๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะดังนี้  
(๑.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะ

ปกปิดเป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาดง่าย 
(๑.๑.๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยทั่วไป เพ่ือมิให้

รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และน าน้ าเสียจากมูลฝอยทั่วไปไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(๑ .๑ .๓ ) มีสัญลักษณ์ หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจ ายานพาหนะ           

ชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุ 

(๑.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงาน 
ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

(๑.๒) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขน 
(๑.๒.๑) ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
(๑.๒.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในขณะท าหน้าที่เก่ียวกับเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป 
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(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
(๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
(๒.๒) หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีใด

วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ แต่วิธีการนี้ไม่น าไปใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและ
ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(๒.๒.๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒.๒.๒) การเผาในเตาเผา 
(๒.๒.๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
(๒.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน 
(๒ .๒ .๕ ) วิธี อ่ืนตามที่ กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราช          

กิจจานุเบกษา 
 (๒.๓) ต้องท าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นก่อนท าการก่อสร้างระบบ

ก าจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

(๒ .๔ ) การก าจัดมูลฝอยทั่ ว ไปต้องไม่ส่ งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม                
ซึ่งมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

(๒.๔.๑) การก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล      
ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ห่างจาก
สนามบิน บ่อน้ าดื่ม โรงงานผลิตน้ าประปา สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในกรณี
เป็นพ้ืนที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ าท่วมฉับพลัน หรือน้ าป่าไหลหลากต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือไม่ให้            
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

  (๒) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ จัดเป็นพ้ืนที่
ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน 

(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัด
ก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 

(๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย       
ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้ง         
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๕) มีการกลบทับหน้ามูลฝอยรายวันด้วยดินหรือวัสดุกลบทับอ่ืน และปิด        
การฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหน้าอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืน           
ที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอยทั่วไป ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนาโรค รวมทั้ง                        
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) มีการป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอยทั่วไป ฝุ่นละอองจากการด าเนินงาน 
ความสั่นสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญและผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนตลอดจนไม่เป็น              
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนาโรค 
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(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบและมีระบบ        
เผาท าลายก๊าซ หรือมีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(๘) มีบ่ อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้ อนของน้ าใต้ ดิน  และในระหว่าง                   
การด าเนินการฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทุก ๖ เดือน กรณีที่มีการปิดบ่อฝังกลบแล้ว            
ให้มีการตรวจสอบ ปีละ ๑ ครั้ง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๕ ปี 

(๒.๔.๒) การก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้                     
ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ ๔.๓ มีขนาดพ้ืนที่
เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่ต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้ 
(ก) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ สามารถบรรจุมูลฝอย

ทั่วไปได้ ไม่น้อยกว่า ๒ วัน มีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเป็นสัดส่วน ตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวม       
ขนถ่าย อยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร 

(ข) พ้ืนผนังเรียบท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย มีลักษณะ      
ปิดมิดชิด  สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค การระบายอากาศด ี

(ค) มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้ง เชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย เว้นแต่อาคาร
ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(ง) ประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไปได้โดยสะดวก 
(จ) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความ

ที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

(๓) มี พ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ เผามูลฝอยทั่วไป       
จัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่น
รบกวน 

(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า ๘๕๐ องศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย 
จากเตาเผามูลฝอยทั่วไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๕) มีการป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอยทั่วไป ฝุ่นละอองจากการด าเนินงาน 
ความสั่นสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญและผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็น                  
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

(๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน
สถานที่ก าจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗ ) มีการก าจัด เถ้ าหนัก โดยใช้ วิธีการฝั งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล              
ที่มีการป้องกันน้ าชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน และต้องมีพ้ืนที่ส าหรับเก็บขี้เถ้าหนักที่มีการป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการน าขี้เถ้าหนักออกไปก าจัดเป็นประจ า 

(๘) มีการก าจัดขี้เถ้าเบาโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตามกฎหมาย          
ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีพ้ืนที่ส าหรับเก็บขี้เถ้าเบาที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการน า
ขี้เถ้าเบาออกไปก าจัดเป็นประจ า 
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(๒.๔.๓) การก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ
จะต้องด าเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ ๔.๓ 
(๒) อาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไป   

ที่น ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ มีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไปที่เพียงพอ     
ต่อการปฏิบัติงาน 

(๓) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป          
และอาคารระบบหมักท าปุ๋ย 

(๔) มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอยทั่วไป ฝุ่นละอองจากการด าเนินงาน                  
ความสั่นสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญและผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็น                    
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพ      
ไม่ได้ ต้องมีระบบก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมี
การน ามูลฝอยทั่วไป น ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยทั่วไป น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักท า
ปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพ     
ไปใช้ประโยชน์ และมีระบบเผาก๊าซท้ิงกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 

(๒.๔.๔) การก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ซึ่งระบบก าจัดใช้
วิธีการก าจัดมากกว่า ๑ วิธีตามข้อ ๔.๑ ต้องด าเนินการให้ถกูสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ก าจัด 
(๒) ในกรณีที่มีอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป และอาคารอ่ืน ๆ ของระบบก าจัดมูล

ฝอยทั่วไป ต้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคาร ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๓) ต้องมีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและ

อาคารอ่ืนๆ 
(๔) มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอยทั่วไป ฝุ่นละอองจากการด าเนินงาน       

ความสั่นสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญและผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็น              
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

(๕) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบก าจัดโดยการเผาในเตาเผาด าเนินการเผาให้ต้องด้วย
สุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๔.๓.๒ 

(๖) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบก าจัดโดยการหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพจะต้อง
ด าเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๔.๔.๓ 

 
 
 
 
 
 
 



 

-7- 
 

(๒.๕) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
(๒.๕.๑) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป               

อย่างน้อย ๒ คน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข ด้านสุขาภิบาล หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมี
คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้าน สุขาภิบาล  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(๒.๕.๒) ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน 

(๒.๕.๓) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน         
มีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไป
ด้วย 

 
หมวด 3  

ใบอนุญาต 
------------------------------ 

 
ข้อ ๑2 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็น

ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะต้อง        
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน       

ที่เก่ียวข้อง 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการด าเนิน

กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
(๕) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
(๖) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนดประกาศก าหนด 
 

ข้อ ๑3 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด    
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่                   
ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้
รับค าขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล        
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด       
ในข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนต าบลนี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่        
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

  

ข้อ ๑๔ ผู้ ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้ง                 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า              
สละสิทธิ์  
 

ข้อ ๑๕ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  

 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป 
(๑.๑) ขณะท าการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง     

และรองเท้าหนัง ยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น    
การปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๑.๒) ท าความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป อย่างน้อยวันละ๑ ครั้ง หลังจากที่   
ออกปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไปแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการ               
ทีถู่กสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

(๑.๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยทั่วไปตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย 
(๑.๔) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
(๒.๑) ด าเนินงานระบบก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบก าจัด 
(๒.๒) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้ม         

สูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 
(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๒.๔) ให้น าความในข้อ ๑๑ (๔) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้มีอายุหนึ่งปี       
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ             
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ น าความในข้อ ๑๒  ๑๓           
๑๔ และข้อ ๑๕ ให้น ามาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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หมวด 4  
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
------------------------------ 

 
  ข้อ ๑๗ ผู้ ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้         
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ      
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง   ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจ านวน 
 

  ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้เป็นรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

  ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้         
จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
  

  ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  ต้องแสดงใบอนุญาต           
ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 

  ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรื อช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ     
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  

  ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ไม่ปฏิบัติ   
หรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น    
มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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  ข้อ ๒๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓ ) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                  
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัติองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
  

  ข้อ ๒๔ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์    
ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือ
ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
  

  ข้อ ๒๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

  ข้อ ๒๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ     
ขนมูลฝอยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย            
การคิดค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน  และก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  

  ข้อ ๒๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเ พ่ือให้ปฏิบัติ  
หน้ าที่ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ งแห่ งพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ                    
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ล าดับที่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1 อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ประจ าเดือน 

     1.1 ร้านค้า หรือสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติเรื่องการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563  เดือนละ 
     1.๒ บ้านเรือนประชาชนทั่วไป  เดือนละ 

 
40 

 
20 

 
2 อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  

     1.1 กรณีท่ีครัวเรือนจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น งานท าบุญบ้าน  
งานแต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นต้น  ต่อครั้ง 

 
300 

3 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ 
ขนมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ 
     2.1 รับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
     2.2 รับท าการก าจัดมูลฝอย ฉบับละ 

 
 
 

2,000 
2,000 
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สรุปผลการด าเนินการจัดประชุมประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 
****************************** 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         
พ.ศ. 2535 ซึ่งข้อบัญญัติดังกล่าวอาจมีผลกระทบและมีส่วนได้ส่วนเสียต่อวิถีชีวิตของประชาชน ที่อยู่อาศัย 
หรือประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่น และพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นส่วนรวม และเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าถึง
รายละเอียดในร่างข้อบัญญัติได้ง่าย จะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   
 1. การประชาสัมพันธ์ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว        
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ก าหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน         
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 
คือ 
  1. เผยแพร่ทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว www.nongbuaks.go.th 
  2. เผยแพร่ผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ต าบลหนองบัว โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
  การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ก าหนด
วันเวลาและสถานที่ ในการจัดประชุมประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้ 
  1. วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,10 บ้านหนองผือ และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกอก 
  2. วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดเกษมสุขาราม หมู่ที่ 
3,9 บ้านคุยเชือก และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคุยแพง 
  3. วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนเมืองน้อย และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 6 บ้านโนนหินแห่ 
  4. วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดสุคันธาราม หมู่ที่ 
7,8 บ้านหนองปลาเข็ง  
  โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็น ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
พ้ืนที่ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ในวันที่ท าการแสดง      
ความคิดเห็นของประชาชน 
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 2. ขั้นตอนการด าเนินการจัดประชุมประชาพิจารณ์ 
  1. จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล         
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 
  2. ด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว ในระหว่าง
วันที่ 20 – 23 มกราคม ๒๕๖3 ทุกหมู่บ้าน 
  3. รวบรวมและสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 และประกาศให้ประชาชนทราบ 
  4. น าผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการยกร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว เพื่อพิจารณาต่อไป 
 3. ผลการจัดประชุมประชาพิจารณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
  1. การจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การยกร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 โดยจ าแนกผลการจัดประชุม
ประชาพิจารณแ์ต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี สถานที ่ จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
1 20 มกราคม 2563 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า

หมู่บ้ าน หมู่ที่  1 ,10 บ้าน
หนองผือ 

61 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

2 20 มกราคม 2563 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกอก 

43 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

3 21 มกราคม 2563 วัดเกษมสุขาราม หมู่ที่ 3,9 
บ้านคุยเชือก 

28 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

4 21 มกราคม 2563 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคุยแพง 

26 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

5 22 มกราคม 2563 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
ห มู่ บ้ า น  ห มู่ ที่  5  บ้ า น      
โนนเมืองน้อย 

34 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

6 22 มกราคม 2563 ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
ห มู่ บ้ า น  ห มู่ ที่  6  บ้ า น      
โนนหินแห่ 

41 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

7 23 มกราคม 2563 วัดสุคันธาราม หมู่ที่ 7,8 
บ้านหนองปลาเข็ง 

73 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย 

ยอดรวมจ านวนผู้เข้าร่วม 10 หมู่บ้าน 306 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ 
เห็นด้วย 
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  2. จ านวนผู้เข้ารับฟังเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ก านันต าบล
หนองบัว/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว 
  3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   - นายอุดม   สารเมืองโอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ขอเสนอ
ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เพ่ิมค่าเก็บขนขยะ จากเดิมบ้านเรือนประชาชนทั่วไปเดือนละ      
10 บาท เพิ่มเติมเป็นเดือนละ 20 บาท และร้านค้า หรือสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติเรื่องการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเดิมเดือนละ 20 บาท เพ่ิมเติมเป็นเดือนละ 30 บาท   
 มติในท่ีประชุมแต่ละหมู่บ้าน 
  1. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1,10 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ บ้านเรือนประชาชนทั่วไปเดือน
ละ 20 บาท และร้านค้า หรือสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย     
ต่อสุขภาพเดือนละ 40 บาท 
  2. บ้านกอก หมู่ที่  2 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ บ้านเรือนประชาชนทั่วไปเดือนละ       
20 บาท และร้านค้า หรือสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย         
ต่อสุขภาพเดือนละ 30 บาท  
  3. บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 3,9 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ บ้านเรือนประชาชนทั่วไปเดือนละ     
20 บาท และร้านค้า หรือสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เดือนละ 40 บาท 
  4. บ้านคุยแพง หมู่ที่ 4 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ บ้านเรือนประชาชนทั่วไปเดือนละ        
20 บาท และร้านค้า หรือสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย         
ต่อสุขภาพเดือนละ 30 บาท 
  5. บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 5 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ บ้านเรือนประชาชนทั่วไป     
เดือนละ 20 บาท และร้านค้า หรือสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพเดือนละ 30 บาท 
  6. บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 6 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ บ้านเรือนประชาชนทั่วไปเดือนละ     
20 บาท และร้านค้า หรือสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย         
ต่อสุขภาพเดือนละ 30 บาท 
  7. บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 7,8 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ บ้านเรือนประชาชนทั่วไป
เดือนละ 20 บาท และร้านค้า หรือสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพเดือนละ 30 บาท 
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   - นายอุดม   สารเมืองโฮม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ขอเสนอ
ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จัดเก็บค่าขยะเพ่ิมเติม ในกรณีที่ครัวเรือนจัดงานประเพณีต่างๆ           
เช่น งานท าบุญบ้าน งานแต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นต้น เนื่องจากครัวเรือนที่จัดงานจะมีจ านวนขยะเกิดขึ้น
มากกว่าปกติ และเพ่ือให้การจัดเก็บขนรวดเร็ว ไม่ส่งกลิ่นเหม็นต่อครัวเรือนรอบข้าง โดยมีค่าธรรมเนียม
จัดเก็บที่ 300 บาท/งาน/ครั้ง 
 มติในท่ีประชุมแต่ละหมู่บ้าน 
  1. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1,10 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ 200 บาท/งาน/ครั้ง 
  2. บ้านกอก หมู่ที่ 2 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ 300 บาท/งาน/ครั้ง 
  3. บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 3,9 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ 200 บาท/งาน/ครั้ง 
  4. บ้านคุยแพง หมู่ที่ 4 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ 300 บาท/งาน/ครั้ง 
  5. บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 5 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ 300 บาท/งาน/ครั้ง 
  6. บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 6 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ 500 บาท/งาน/ครั้ง 
  7. บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 7,8 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ 400 บาท/งาน/ครั้ง 
 4. สรุปผลการจัดประชุมประชาพิจารณ์ 
  ผลการจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ 20 – 23 มกราคม 
2563 ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน รวมจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 306 คน  
  1. ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย และพร้อมปฏิบัติตาม เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
  2. ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ บ้านเรือนประชาชนทั่วไปเดือนละ 20 บาท และร้านค้า       
หรือสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เดือนละ 30 บาท 
  3. ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ ในกรณีที่ครัวเรือนจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น งานท าบุญ
บ้าน งานแต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นต้น ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขนขยะ 300 บาท/งาน/ครั้ง 
 


