
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก   
เร่ือง   การจัดการขยะในชุมชน   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  ว่าด้วยการจัดการขยะ
ในชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และมาตรา  ๓๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กและนายอําเภอเนินมะปราง   
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  เร่ือง  
การจัดการขยะในชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  แต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญตัินี้ 
  “ขยะมูลฝอย”  หมายความว่า  มูลฝอยทั่วไป  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชน 
  “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า   

เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  
ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

้หนา   ๓๘๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



    “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่  ซึ่งถ้ามีการสัมผัส  
หรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ 

  กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้  ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในการรักษาพยาบาล  การให้ภูมิคุ้มกันโรค  
ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑)  วัสดุของมีคม  เช่น  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแก้ว  ภาชนะที่ทําด้วยแก้ว   
  (๒)  วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด  ส่วนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ์ 

ที่ได้จากเลือด  สารน้ําจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์  หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เช่น  สําลี  ผ้าก๊อซ  
ผ้าต่าง ๆ 

  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  ผลิตภัณฑ์
เสื่อมสภาพ  หรือภาชนะบรรจุต่าง ๆ   ที่มีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนวัตถุ  สารเคมีอันตรายท่ีมีลักษณะเป็นสารพิษ  
สารไวไฟ  สารเคมีที่กัดกร่อนได้  ที่ทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม  
เช่น  ถ่ายไฟฉาย  หลอดฟลูออเรสเซนต์  แบตเตอร่ี  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช  
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี  เป็นต้น 

    “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือ  สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน  
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 
    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน  ให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่

ตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กปฏิบัติ  ดังนี้ 
    (๑)  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  ขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  เป็นต้นว่า  

ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระนํ้า  บ่อน้ํา ฯลฯ  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กจัดไว้ให้ 

้หนา   ๓๘๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



    (๒)  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษ  หรืออันตราย
จากชุมชนปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 

    (๓)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทและปริมาณขยะมูลฝอย 

    (๔)  ที่รองรับขยะมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  ไม่มีกลิ่นเหม็นร่ัว
ออกมาข้างนอก  และมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้   

    (๕) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร 
หรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่ายเท  หรือทิ้งขยะมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตชุมชน  ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กคัดแยกขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้  ออกเป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย  มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก  
และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลายก่อนนําไปกําจัด  ทั้งนี้  การกําจัดให้ทําตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
และคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น  หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ข้อ ๗ การกําจัดขยะมูลฝอย  ให้ดําเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้ 
  (๑)  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๒)  การหมักทําปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
  (๓)  การกําจัดด้วยพลังงานความร้อน 
  (๔)  การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
  (๕)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คําแนะนํา 
ข้อ ๘ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดขยะมูลฝอย  

อันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๙  เพื่อประโยชน์ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่
ตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่  เช่น  ผงซักฟอก  น้ํายาล้างจาน  
น้ํายาทําความสะอาด  และถ่านไฟฉายชนิดชาร์จใหม่  เป็นต้น 

้หนา   ๓๘๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



  (๒) เลือกใช้สินค้าที่ มี คุณภาพ  มีห่อบรรจุ ภัณฑ์น้อย  อายุการใช้ งานยาวนาน   
และตัวสินค้าไม่เป็นมลพิษ 

  (๓) ลดการใช้วัสดุกําจัดยาก  เช่น  โฟมบรรจุอาหาร  และถุงพลาสติก 
  (๔) แยกขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ซ้ํา  หรือนําไปขาย  เช่น  กระดาษ  

พลาสติก  และโลหะ   
  (๕)  นําขยะเศษอาหารไปหมักทําปุ๋ย  ในรูปปุ๋ยน้ํา  หรือปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในชุมชน 
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเป็นผู้รักษาการให้เป็นไป 
ตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วชิระ  พุ่มพฤกษ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหลก็   

้หนา   ๓๘๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕


