
 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย 

เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เห็นเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย  วาดวยการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลหาดยายโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย 

และนายอําเภอหลังสวน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดยายตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดท่ีไดตราไวแลวและซึ่งขัด 

หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดยายเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

ซึ่งประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บานเรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน   

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 

การรกัษาความสะอาด 

ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดการหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ใหปฏิบัติตามขอบัญญัติหมวดนี้และหมวด  ๓  รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย   

ขอ ๗ ห าม ผู ใด   ถ าย  เท  ท้ิ ง   วางหรือ ทําใหมีขึ้ นซึ่ ง ส่ิ งปฏิกูลหรือมู ลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่หรือในสถานที่ 

ที่จัดไวใหโดยเฉพาะ 

การจัดการกับส่ิงปฏิกูลตามวรรคแรกตองดําเนินการโดยใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหมี 

ส่ิงปฏิกูลรั่วไหลหรือกล่ินเหม็น 
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ขอ ๘ หามผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ที่อยูในท่ีรองรับ  

รถขน  เรือขน  หรือสถานที่รวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหาดยาย   

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่   

ขอ ๙ หามผูใด  ทําการคุย  เขี่ย  รื้อ  ขุดหรือทําใหกระจัดกระจายซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ที่อยูในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานท่ีรวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหาดยาย  

อันเปนเหตุกอให เกิดอุปสรรคตอการรักษาความสะอาด  การถาย  เท  ขนหรือเคล่ือนยาย   

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่   

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองที่อยูอาศัย  อาคาร  เคหสถาน  หรือสถานที่ ใด ๆ   

ตองดูแลจัดการมิใหส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่อยูในบริเวณสถานท่ีดังกลาวกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ 

แกผูอ่ืนและจะตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยรวมทั้งการคัดแยกกอนการจัดการหรือกําจัด 

โดยถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองท่ีอยูอาศัย  อาคาร  เคหสถาน  หรือสถานท่ีใด ๆ  จะตอง 

ไมกอใหมีขึ้นซึ่ง ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยไมจําเปนรวมทั้งจัดการหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ดวยตนเองในเบื้องตนอยางถูกวิธีและถูกตองดวยสุขลักษณะกอนท่ีจะนําไปถาย  เท  ท้ิง  วางในสถานที่ 

ที่ไดรับอนุญาตหรือสถานที่ที่จัดไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๑๒ การจัดการและกํ า จัด ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีติด เชื้ อ เปนพิษหรืออันตราย   

นอกจากจะตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้แลว  ยังจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามวิธีการหลักเกณฑตามที่ 

กําหนดไวในกฎกระทรวงและบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย 

ขอ ๑๓ หากองคการบริหารสวนตําบลหาดยายเห็นวาท่ีอยูอาศัย  อาคาร  เคหสถาน  สถานท่ี

หรือบริเวณใด ๆ  มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจนเปนเหตุใหประชาชนเกิดความเดือดรอนรําคาญ  หรืออาจจะมี

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือนาจะเปนอันตรายแกประชาชนองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย 

อาจเขาไปดําเนินการจัดการหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยเพ่ือระงับเหตุดังกลาว  โดยเรียกเก็บคาใชจาย

ในการจัดการตาง ๆ  จากเจาของหรือและผูครอบครองสถานที่นั้นหรือจากผูกอใหเกิดเหตุนั้น  ท้ังนี้   

เมื่อไดมีหนังสือแจงแกเจาของหรือและผูครอบครองสถานที่นั้น  หรือจากผูกอใหเกิดเหตุนั้นใหดําเนินการ

ภายใน  ๑๕  วัน  และผูนั้นไมดําเนินการใหถูกตอง  เวนแตในกรณีจําเปนหรือเรงดวนเพ่ือประโยชน 
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ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนองคการบริหารสวนตําบลหาดยายอาจเขาไปดําเนินการโดยไมตองแจง 

ใหทราบลวงหนาก็ได 

หมวด  ๓ 

การจัดการและการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ขอ ๑๔ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหาดยาย  ท้ังนี้  ภายใตขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

และขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามขอบัญญัตินี้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลหาดยายอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น  หรืออาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการ

บริหารสวนตําบลหาดยายหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการแทนภายใตระเบียบ  หลักเกณฑ  

วิธีการ  เงื่อนไขหรือสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลหาดยายกําหนด   

ขอ ๑๕ หามผูใดดําเนินการรบัทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหาดยายโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลหาดยายจะตองย่ืนคํารองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๗ ในการดําเนินกจิการตามขอ  ๑๖  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัตติามระเบียบ  หลักเกณฑ  

วิธีการ  เงื่อนไขหรือสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลหาดยายกําหนด   

ขอ ๑๘ ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลหาดยายใหการสนับสนุนอุปกรณหรือภาชนะ 

ท่ีใชรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหแกหนวยงาน  องคกร  หมูบาน  ชุมชนหรือบุคคลใดในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหาดยายตามที่ไดรับการรองขอหรือตามท่ีเห็นสมควรโดยผูรับยินยอมใหเปนหนาที่ 

ของหนวยงาน  องคกร  หมูบาน  ชุมชนหรือบุคคลนั้นในการจัดการและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ที่อยูในอุปกรณหรือภาชนะที่ใชรองรับนั้น  เวนแตองคการบริหารสวนตําบลหาดยายจะเปนผูดําเนินการ

จัดการและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนั้นเองตามขอ  ๑๔   
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หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๑๙ ผูใดฝาฝนขอ  ๗  ถึงขอ  ๑๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  เวนแตในกรณี

เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายตอชุมชนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  

ตามมาตรา  ๗๓/๑  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๐ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๔  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  เวนแตในกรณีเกี่ยวกับ 

มูลฝอยติดเชื้อ  หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายตอชุมชนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท   

ตามมาตรา  ๗๓/๒  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๑ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๑๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  ตามมาตรา  ๗๑  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๒ บรรดาคาธรรมเนียมใด ๆ  และคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการ

บริหารสวนตําบลหาดยาย 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ธเรวัชร  อบแพทย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหาดยาย 


