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สารบัญ 

         หน้า 

บันทึกหลักการและเหตุผล        ๑ 

ข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙    ๒ 
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แบบแสดงความจ านงขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย      ๖ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

***************************************************** 
 

หลักการ 
 

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วย การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย  
รวมถึงก าหนดค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะและก าจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

เหตุผล 
 

 เพ่ือควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้มีการรักษาความสะอาดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข                                
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ จึงได้เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลขยะมูลฝอย   ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เพ่ือน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 โดยที่เป็นการสมควร ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอเกษตร
สมบูรณ ์ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เรื่อง การเก็บ 
ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกแล้ว
  ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
    “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “ขยะมูลฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร               
เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือ ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากครัวเรือน 
ถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  ข้อ ๔ การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

ในการนี้ ที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายในการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
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ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้สิ่งปฏิกูล มูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อน ในถนนสาธารณะ
หรือที่สาธารณะอ่ืนใด เป็นต้นว่าแม่น้ า คลอง ตรอก คู สระน้ า และบ่อน้ าสาธารณะ เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขได้จัดไว้เฉพาะ หรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้งสิ่งปฏิกูล เช่น อุจาระ ปัสสาวะ หรือวัตถุอ่ืนใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก            
มีกลิ่นเหม็น ลงในที่รองรับมูลฝอย เว้นแต่จะได้บรรจุหรือใส่ในภาชนะหรือสิ่งเก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็น
รั่วออกมาข้างนอก 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับขยะ 
ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใด ท าการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในถังรับ รถขน เรือขน 

สถานที่เท เก็บ หรือพักปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใด ท าการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับรถขน เรือขน สถานที่พัก
มูลฝอยใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เว้นแต่เป็นการกระทาของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก 

ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่  หรือผู้ครอบครองหรือสถานที่ ใด ๆ ต้องจัดให้ มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและ                
มูลฝอย ในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๑ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะท่ีมิดชิด ต้องไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่มีกลิ่นเหม็นรั่ว
ออกมาข้างนอก และสิ่งรองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร หรือสถานที่นั้น
ไม่ให้มีการถ่ายเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจท าให้เกิดมูลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควันกลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะท าได้โดยวิธีที่ถูกลักษณะ หรือท าตาม
การแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๔ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นว่าสถานที่หรือเขตใดควรท าการขนขยะมูลฝอยไปท าการก าจัด
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกว่าค่าธรรมเนียมเก็บขนเมื่อได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบครองสถานที่เคหะ 
หรืออาคาร ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศก าหนดเขตเก็บขยะมูลฝอยไว้ ณ ที่เปิดเผย เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับแต่วันประกาศแล้ว ผู้ครอบครองสถานที่เคหะ หรืออาคาร จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนขยะมูลฝอยจากสถานที่
เคหะหรืออาคารที่ซึ่งตนครอบครองโดยเสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้ห้ามมิให้
จ้างหรือใช้ผู้ใดในการนี้ 

ข้อ ๑๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณอ่ืนใด ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ตามข้อ ๑๔ ต้องจัดเก็บ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น โดยการเผา ฝัง หรือโดยวิธีที่อ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

 
ล าดับที่ ประเภท 

 
ค่าธรรมเนียม(บาท) 

1 ประเภทอาคาร ที่พักอาศัย หรือเคหะสถาน 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีการบริหารจัดการคัดแยกขยะ 

- มีการคัดแยกขยะ 100%  (มีการคัดแยกทุกวัน) 
- มีการคัดแยกขยะ 50% (มีการคัดแยกบ้าง) 
- ไม่มีการคัดแยกขยะ (ไม่มีการคัดแยกขยะ) 

 
 

10.- 
15.- 
20.- 

2 ประเภทตลาดสดร้านขายของช า ร้านอาหารและร้านอาหารตามสั่ง  
โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ท่ีมีมูลฝอยมาก 
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ 

 
 

60.- 
90.- 

          120.- 
          150.- 

300.- 
450.- 
600.- 
700.- 
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แบบแสดงความจ านงขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

 
ข้าพเจ้า..................................................................... อายุ.............ปี ที่อยู่เลขที่.............. ....... 

หมู่ที่............... ถนน......... ....................แขวง/ต าบล..............................เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด
........................หมายเลขโทรศัพท์..............................................สถานที่ใกล้เคียง....................... ....................                  
ขอแสดงความจ านง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส าหรับบ้านเลขที่............. 
หมู่ที่............ต าบลโนนกอก โดยยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย อัตราตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 

(1 ) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ) 
(2 ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3 ) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นห้างร้าน/บริษัท ฯลฯ ) 
(4 ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
(5 ) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ………………………………………………………. 
(6) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ คือ.....................................................................................  
ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ยื่นความจ านง 
                                               (..............................................) 
 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
( ) เห็นสมควรให้บริการฯ แก่ผู้ยื่นความจ านง โดยเก็บค่าธรรมเนียมอัตราตามข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
( ) อ่ืนๆ.............................................................................................................  
 
 

(ลงชื่อ)............................................................. 
       (นางยุพาพร อินธิไชย) 

   ต าแหน่ง     เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
                   ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วันที่รับแบบ........../........../................ วันที่ เริ่มด าเนินการ........../.........../..................... 


