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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน   

โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนและนายอําเภอเขาชะเมา  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว 

โดยเปดเผยท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ังอื่นในสวนที่ไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  "เจาพนักงานทองถิ่น"  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน 

    "เจาพนักงานสาธารณสุข"  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  "ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น"  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหมีอํานาจปฏิบัติการ 

ตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  "ส่ิงปฏิกูล"  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  "มูลฝอย"  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  "มูลฝอยอันตราย"  หมายความวา  มูลฝอยท่ีมีองคประกอบท้ังหมดหรือเพียงบางสวน  

ที่อาจทําใหเกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณความเขมขน  คุณภาพทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพ  

เชน  ประเภทติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิด  

สารที่สามารถถูกชะลางได  กากกัมมันตรังสี  และประเภทท่ีทําใหเกิดโรค 

  "มูลฝอยติดเชื้อ"  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล   

การตรวจชันสูตรพลิกศพ  การใชสัตวทดลอง 

  "ที่หรือทางสาธารณะ"  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  "อาคาร"  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน   

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

ขอ  ๕  หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน  อนุญาตใหจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ  ๖  เจาของและหรือผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานตองจัดใหมีที่รองรับ   

ส่ิงปฏิกูล  มูลฝอยในสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานในครอบครองของตน  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

ตองไมรั่วและมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตวได  ตลอดจนตองถูกสุขลักษณะตามแบบ  ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถานตองรักษาบริเวณ  สถานท่ี   

อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเปอน  หรือมีการถายเท   

หรือทิ้งมูลฝอยส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเปอนในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 
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ขอ  ๘  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บ  ขน   

มูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลไปทําการกาํจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บ  ขน   

เมื่อองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน  ไดมีหนังสือแจงแกเจาของและหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น

ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันหรือเมื่อไดปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ณ  ที่เปดเผยในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ   

แลวเจาของและหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีนั้น ๆ  จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

จากอาคาร  สถานท่ีซึ่งคนเปนเจาของหรือครอบครอง  โดยเสียคาธรรมเนียมการเก็บ  ขน  ตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ 

หามผูใดเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  มูลฝอยจากอาคารสถานท่ีซึ่งอยูในเขตเก็บ  ขนมูลฝอยท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศแลวตามวรรคแรก  เวนแตไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๙  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ี  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  

มูลฝอยตามขอ  ๘  ตองเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่นใหถูกตองดวยลักษณะตามสภาพ  หรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ขอ ๑๐ อาคารชั่วคราวของคนงานกอสรางตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  และ 

ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดังกลาวตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะเกี่ยวกับการเก็บ  ขน   

และกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  ดังนี้ 

  ๑๐.๑ ผูจัดสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

   ๑๐.๑.๑ ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะตามขอกําหนดตอไปนี้ 

    (๑)  ตัวเรือนสวมตองแข็งแรงและมิดชิด 

    (๒)  พ้ืนที่ภายในหองสวมตองไมนอยกวาหนึ่งตารางเมตร   

    (๓)  พ้ืนหองส วมทําด วยวัสดุแข็ งแรง ทําความสะอาดง าย   

มีความลาดเอียงอยางนอย  ๑  ตอ  ๒๐  และมีจุดระบายน้ําทิ้งในตําแหนงต่ําสุดของพ้ืนหอง 

    (๔)  หองสวมตองมีชองระบายอากาศอยางนอยรอยละ  ๑๐   

ของพ้ืนที่หอง   
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    (๕)  มีหัวสวมชนิดสามารถปองกันกล่ินและแมลงพาหะนําโรคไดดวยน้ํา 

    (๖)  มีทอระบายอุจจาระขนาดเสนผาศูนยกลางอยางนอย  ๔  นิ้ว  

และวางลาดเอียงอยางนอย  ๑  ตอ  ๑๐  ระบายอุจจาระจากหัวสวมลงสูระบบบําบัด  น้ําเสียหรือบอเกรอะ  

ซึ่งน้ําไมสามารถซึมเขาออกได  และมีความจุอยางนอย  ๐.๗๕  ลูกบาศกเมตร  กอนปลอยลงสูบอซึม 

หรือรองซึมใตพ้ืนดินหรือถังกรองรองซึม  หรืออื่น ๆ  ในลักษณะเดียวกัน 

    (๗)  ท่ีฐานสวมตองมีทอระบายอากาศขนาดเสนผาศูนยกลาง 

อยางนอย  ๑  นิ้ว  สูงเหนือหลังคาสวม 

    (๘)  มีน้ําสําหรับราดสวมอยางพอเพียง 

   ๑๐.๑.๒  ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนงาน  

หรือสวม  ๑  ที่ตอคนงาน  ๒๕  คน 

   ๑๐.๑.๓  ตองจัดใหมีถังขยะที่ไมรั่วซึม  และมีฝาปดทุกครอบครัว  และ 

มีที่รองรับขยะรวม  ขนาดความจุ  ๒๐๐  ลิตร  ตอ  ๖๐  คน  ตอวัน  และมีการปกปดเพ่ือปองกันสัตว 

พาหะนําโรคได 

   ๑๐.๑.๔  ตองจัดใหมีระบบระบายน้ําท้ิงท่ีเปนทอเปดขนาดกวางไมนอยกวา  

๑๐  เซนติเมตร  และมีความลาดเอียงอยางนอย  ๑  ตอ  ๒๐๐  จากครัวเรือนลงสูทอระบายสาธารณะ

หรือบอซึม 

  ๑๐.๒. ใหผูครอบครองอาคาร  (คนงานกอสราง)  ปฏิบัติ  ดังนี้ 

   ๑๐.๒.๑  กรณีที่สวมแตกชํารุด  หรือเต็ม  จนอาจเปนเหตุใหเกิดการแพรกระจาย 

ของส่ิงปฏิกูลตองดําเนินการซอมแซม  หรือดําเนินการดูดสวมแลวแตกรณี 

   ๑๐.๒.๒  ตองรักษาความสะอาดสวม  และใชสวม  หามถายอุจจาระนอกสวม 

   ๑๐.๒.๓  ตองเก็บกวาดขยะมูลฝอยลงถังขยะ  โดยเฉพาะขยะเปยกตองเก็บ

ในถังขยะที่มีฝาปดหรืออาจเก็บในถุงพลาสติก 

ขอ ๑๑ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต   
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จากเจาพนักงานทองถิ่นผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้   

  ๑๑.๑ กิจการเก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   ๑๑.๑.๑ รถขนถายส่ิงปฏิกูลตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   ๑๑.๑.๒ รถขนถายส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  สวนของรถที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิด  สามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงนําโรคได  และมีฝาปดอยูดานบน 

    (๒)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม 

    (๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูล 

   ๑๑.๑.๓  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อ 

   ๑๑.๑.๔  ในกรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเองตองมีระบบบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  

โรคที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  โดยแหลงกําจัดนั้นจะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

และไมเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

   ๑๑.๑.๕  มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางสําหรับผูปฏิบัติงาน 

   ๑๑.๑.๖  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

รองเทายาง 

   ๑๑.๑.๗  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล 

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายดูด  และทําความสะอาดทอหรือสายดูด

ดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

   ๑๑.๑.๘  ทําความสะอาดรถขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  และน้ําเสียที่เกิดจากการลาง  ตองไดรับการบําบัด 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลการบําบัดน้ําทิ้งโดยใชลานทรายซึมหรือรองซึมโดยจะตองหางจากแหลงน้ําดื่ม  น้ําใช   

ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 
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   ๑๑.๑.๙  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค

ท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและกอผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลวทําความสะอาดดวยน้ําตามคําแนะนํา 

ของเจาหนาที่ 

   ๑๑.๑.๑๐ ทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางและรองเทายางทุกวันที่ปฏิบัติงาน 

   ๑๑.๑.๑๑ มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   

(เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน) 

   ๑๑.๑.๑๒ ผูดําเนินการขนถายส่ิงปฏิกูล  จะคิดคาบริการไดไมเกินอัตราท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนกําหนด 

  ๑๑.๒ กิจการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   ๑๑.๒.๑  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองไดรับการออกแบบ  ประกอบ   

และสรางใหมีลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ  สามารถปองกัน

การปลิว  ตกหลนของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนยาย 

มูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด 

   ๑๑.๒.๒  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความดานขางและดานหลังรถ 

ตามขนาดรูป  ลักษณะ  และสีที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนเห็นสมควร  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

   ๑๑.๒.๓  ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอย  ตลอดจน   

วัสดุอุปกรณ  ประกอบสําหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

เก็บขนมูลฝอยประจําวัน 

รถเกบ็ขนมูลฝอย 

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลน้าํเปน 

ใบอนุญาตเลขที.่............................................ 

ชื่อ …………………….. (บริษัท หรือเจาของกิจการ และหมายเลขโทรศัพท) 
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   ๑๑.๒.๔  ผูรับจางตองจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผูสัญจรทางเทา   

ริมถนนและภาชนะรองรับมูลฝอยรวมในเขตพ้ืนที่ใหบริการตามรูปแบบ  ชนิด  และตําแหนงที่องคการ

บริหารสวนตําบลน้ําเปนกําหนด 

   ๑๑.๒.๕  ผูรับจางจะตองทําการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแลวนั้นไปกําจัด 

ยังสถานกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน  หรือสถานที่อื่นท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน 

กําหนดเทานั้น 

   ๑๑.๒.๖  ผูรับจางตองจัดใหมีสถานท่ีทํางานถาวรภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบล  หรือใกลเคียงที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนเห็นสมควร  ซึ่งสามารถติดตองานไดสะดวก  

โดยจะตองจัดใหมีเจาหนาที่ประจําสํานักงานและโทรศัพทติดตอในจํานวนที่เหมาะสมตลอดเวลาทํางานปกติ 

และสถานท่ีทําการ  จะตองเปดใหประชาชนสามารถเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองเรียนไดในระหวางเวลา   

ทํางานไดโดยสะดวก 

   ๑๑.๒.๗  ผูรับจางตองจัดใหมีลานจอดรถ  หรืออาคารจอดรถสําหรับรถเก็บขน

มูลฝอยทุกคันท่ีใชในการปฏิบัติงานและตองดูแลรักษาใหสถานท่ีดังกลาวอยูในสภาพท่ีดี  และถูกสุขลักษณะ 

ตลอดเวลา   

   ๑๑.๒.๘  ผูรับจางตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดรถเก็บขนมูลฝอย  

อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย  และน้ําเสียที่เกิดจากการลาง   

ตองไดรับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

   ๑๑.๒.๙  ในระหวางการปฏิบัติงานพนักงานทุกคนของผูรับจางจะตองสวมใสชุด  

เครื่องแบบท่ีมี  ชื่อ  นามสกุลตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนกําหนด  หรือตามท่ีผูรับจาง 

ตกลงไวกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนกอนเริ่มดําเนินการ   

   ๑๑.๒.๑๐  ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการ  

เก็บ  ขนมูลฝอยในลักษณะที่ไมปลอดภัยตอการทํางาน  หรือกอเหตุรําคาญ  หรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น 

   ๑๑.๒.๑๑  ในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เชน  งานประจําทองถิ่น   

งานนักขัตฤกษตาง ๆ  ตลอดจนงานเทศกาลตาง ๆ  ซึ่งจัดโดยจังหวัดระยอง  องคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน   

หนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกชนองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนจะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา
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เพ่ือการใหบริการจัดเก็บ  ขน  มูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงานเปนพิเศษในชวงระหวางงานจนเสร็จส้ินแลว  

โดยผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 

   ๑๑.๒.๑๒  ผูรับจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอย 

ปละ  ๑  ครั้ง  (เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน) 

   ๑๑.๒.๑๓  ผูรับจางเก็บ  ขน  มูลฝอย  จะเก็บคาบริการเปนพิเศษเพ่ิมจากที่ 

องคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนกําหนดไวไมได 

  ๑๑.๓ กิจการกําจัดมูลฝอย  สวนราชการหรือเอกชนท่ีรับดําเนินการกําจัดมูลฝอย  

ตองปฏิบัติตามประกาศขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน  หรือตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมดิชดิ

ไมใหส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๑๓ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลในท่ีรองรับมูลฝอย 

ขอ ๑๔ กรณีมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ  ตองมีการปฏิบัติการตามที่จําเปน  เพ่ือใหถูกตอง

ดวยสุขลักษณะ  ตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ  โดยไมกอใหเกิดอันตรายและการแพรของเชื้อโรค 

ตามวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ขอ ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจ  ตองย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา

ดังตอไปนี้ 

  ๑๕.๑  บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง  ๒  ฉบับ 

  ๑๕.๒  ทะเบียนบานพรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง  ๒  ฉบับ 

  ๑๕.๓  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนดําของผูรับใบอนุญาต 

ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  ๑๕.๔  สําเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน

ของ  ผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  ๑๕.๕  หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับในอนุญาตดวยตนเอง 

  ๑๕.๖  ใบรับรองแพทย 
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ขอ  ๑๖  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนญุาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานประกอบกิจการ  

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดการขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  ๑๙.๑  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แต  ๒  ครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองส่ังพักใชใบอนุญาต 

  ๑๙.๒  ตองคําพิพากษาถงึที่สุดวา  ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    ๑๙.๓  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ  ๒๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด  ๑  ปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๑  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๐  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๒  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๕  หรือขอ  ๑๖  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๓  ผูใดฝาฝนขอบญัญัตนิี้ในขอหนึ่งขอใดนอกจากที่กลาวไวในขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  และขอ  ๒๒  

มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๔  บรรดาใบอนุญาตใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการท่ีไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้ 

ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๒๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําเปนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  เงื่อนไข  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กรรตัน  ย่ังยืน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลน้ําเปน 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน 

เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ รายการ  จํานวนเงิน (บาท) 
๑ คาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
 ๑.๑ คาเก็บขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับอาคารและเคหะ   
     วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ ๓๐ 
     วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร เดือนละ ๖๐ 
     วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร เดือนละ ๘๐ 
     วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร เดือนละ ๑๐๐ 
     วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร เดือนละ ๑๕๐ 
     วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร เดือนละ ๓๐๐ 
     วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร เดือนละ ๕๐๐ 
     วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร เดือนละ ๗๐๐ 
     วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร เดือนละ ๙๐๐ 
 ๑.๒ คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาดเอกชน  โรงงาน   
 หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก   
     วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร   เดือนละ ๓๐๐ 
     วันหนึ่งไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร   เดือนละ ๕๐๐ 
     วันหนึ่งไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร   เดือนละ ๗๐๐ 
     วันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร   เดือนละ ๙๐๐ 
     วันหนึ่งเกิน     ๕๐๐  ลิตร   เดือนละ ๒,๐๐๐ 
 ๑.๓ คาเก็บขนมูลฝอยเปนครั้งคราว   

ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
ครั้งละ ๑๕๐ 

     ครั้งหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร
หรือเศษลูกบาศกเมตร 

ลูกบาศกเมตรละ ๑๕๐ 

 ๑.๔ คาเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ  เศษของ       
ลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป   

ลูกบาศกเมตรละ ๒๕๐ 

      เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
     เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 

 ๑๐๐ 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
 ๒.๑ รับการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตอป  
ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 ๒.๒ รับทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตอป   

ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๘

