
 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลบานเหลาโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเหลาและนายอําเภอเพ็ญ  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหาร 

สวนตําบลบานเหลาแลว  ๑๕  วัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล   

มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๑  (๒๕๕๔)   

บรรดา  ขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ขอระเบียบ  คําส่ังอื่นที่ไดบัญญัติไวกอนแลวหรือซึ่งขัด   

หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานสวนทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

ใหปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  รวมตลอดถึงว ัตถุอื ่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  และมีกล่ินเหม็น   

ขอ  ๕  ผูครอบครองสถานที่อาคาร  หรือเคหสถาน  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย  ในสถานท่ี

อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตนเอง   

ขอ  ๖  ที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิด  กันแมลงวันและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ   

ขอ  ๗  ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือเคหสถาน 

ในท่ีครอบครองของตนเอง  ไมใหมีมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  และส่ิงเปรอะเปอน  หรือมีการถายเท  หรือ 

ทิ้งมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเปอน  ในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๘ หามมิให ผู ใด  ถายเท  ทิ้ ง   หรือทําใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  ส่ิงเปรอะเปอน   

ในทางสาธารณะ  หรือสาธารณะอื่นใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  

เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดตั้ง  หรือจัดตั้งไวโดยเฉพาะ   

ขอ  ๙  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในทางสาธารณะ  หรือสาธารณะอื่นใด  เวนแตจะได 

ใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ  ๑๐  หามผูใด  ถายเท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ  ๑๑  ถาเจาพนักงานทองถิ่น  เห็นวาสถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขยะมูลฝอย 

หรือส่ิงปฏิกูลไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกเก็บขน  เมื่อไดรับหนังสือแจงแกผูคุมครอง

อาคารหรือเคหสถาน  จะตองแจงเจาหนาท่ีของเจาพนักงานสวนทองถิ่น  หรือบุคคลผูไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานสวนทองถิ่น  แตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลจากสถานท่ี  อาคาร   

หรือเคหสถาน  ซึ่งตนครอบครอง  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่กําหนด 

ขอ  ๑๒  หามผูใดรับจางเก็บขนมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่อาคาร  หรือเคหสถาน 

ซึ่งอยูในเขตเก็บขนมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลที่เจาพนักงานสวนทองถิ่นไดประกาศตามขอ  ๑๑  เวนแต 

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสวนทองถิ่นตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา 

ขอ  ๑๓  ผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนมูลฝอย   

หรือส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๑๑  ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซึ่งเจาพนักงานสวนทองถิ่น  
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มิไดกําหนดใหกําจัดมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๑๑  ตองกําจัดมูลฝอยส่ิงปฏิกูล  ตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานสวนทองถิ่น  โดยการเผาหรือฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่   

ไมขัดตอสุขลักษณะ   

ขอ  ๑๔  หามผูซึ่งมิไดเปนเจาพนักงาน  เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา   

ทําการขน  คุยเขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับรถขน  หรือขน  หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ  ขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเหลา 

ขอ  ๑๕  หามผูมิไดเปนเจาพนักงาน  เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา   

ทําการถายเท  ขน  หรือเคล่ือนส่ิงปฏิกูลในถงัรับ  รถขน  หรือขน  สถานที่เทหรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเหลา 

ขอ  ๑๖  ผูใดทําการใด ๆ  อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียง   

ไมวาจะเปนกล่ิน  แสง  เสียง  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  การเล้ียงสัตว   

ในที่หรือโดยวิธีอื่นใด  หรือมีจํานวนเกินสมควร  อาคารอันเปนท่ีอยูของคนหรือสัตว  ท่ีไมมีการควบคุม 

จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ  ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่น  

มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือ  เพ่ือระงับ  กําจัด  และควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ  ได 

ขอ  ๑๗  หามบุคคล  หรือเครื่องจักรใด ๆ  ทําการขุดดินหรือหิน  นอกเขตเอกสารสิทธิ์ 

ของตนเองอันเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๘  หามบุคคล  หรือเครื่องจักรใด ๆ  ทําการขุดดินหรือหิน  นอกเขตเอกสารสิทธิ์ 

ของตนเองเพ่ือนําไปขายโดยไมเสียภาษี 

ข อ   ๑๙   ผู ใดฝ าฝนข อบัญญัตินี้ มี ความ ผิดตามมาตรา   ๖๘  จนถึ งมาตรา   ๘๕   

แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ขอ  ๒๐  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  มีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ 

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๒๑  คาธรรมเนียมในการบริการเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา   

ใหมีอัตราการจัดเก็บ  ดังนี้ 
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  ถังละ  ๑๐  บาทตอเดือน  (หากมีจํานวนถังเพ่ิม  คิดเพ่ิมถังละ  ๑๐  บาทตอเดือน  

ตามจํานวนถังที่องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาจัดให  หรือผูใชบริการจัดหาเอง) 

ขอ  ๒๒  ผูที่ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบานเหลาใหนํารถขนหรือเคล่ือนยาย 

ส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขนที่มาใหบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  ตองเสียคาธรรมเนียม

ในการออกใบอนุญาตปละ  ๕,๐๐๐  บาท  และใหผูไดรับอนุญาตคิดคาบริการในการขน  หรือเคล่ือนยาย

ส่ิงปฏิกูลในอัตราลูกบาศกเมตรละ  ๓๕  บาท 

ขอ  ๒๓  ผูใดจะประสงคขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  ใหย่ืนคําขอตามแบบเงื่อนไขพรอมดวยหลักฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานเหลากําหนดตอเจาพนักงานสวนทองถิ่น 

ขอ  ๒๔  ใบอนุญาตที่ออกตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และให

ใชไดเพียงเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเหลาที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น 

การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนญุาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียม

แลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานสวนทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  ผูใดทิ้งขยะในที่หามท้ิง  มีโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลาเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  

และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

คําไพ  สมบรูณ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเหลา 


