
 หนา   ๒๑๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด  วาดวยการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร   

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

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

อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙   

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหาร

สวนตําบลบางโตนด  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด  และนายอําเภอ 

โพธาราม  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลบางโตนดแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกบรรดา  ขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ขอระเบียบ  คําส่ังอื่นท่ีไดบัญญัติไวกอนแลว 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และความหมายรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 



 หนา   ๒๑๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๕๖ 
 

 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลอดที่เล้ียงสัตว

หรือที่อื่น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด  

ขาราชการพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนดหรือผูที่นายกองคการ

บริหารสวนตําบลบางโตนดแตงตั้งหรือมอบหมาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด  เปนอํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนดแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนด 

ขอ  ๖  หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล 

บางโตนดจัดไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ  ๗  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีทางสาธารณะเวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ  ๘  หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับรถขน  เรือขน  

สถานที่  เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนด  เวนแตเปน 

การกระทําของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนด 



 หนา   ๒๑๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ  ๙   หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน   

เรือขนหรือสถานที่พักมูลฝอยใดๆขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนด  เวนแตเปนการกระทําของ

พนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด 

ขอ  ๑๐  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้นๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๑  ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิด  กันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๑๒  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น 

ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๓  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๔  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขนส่ิง

ปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจง 

เปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้นๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  

๑๕  วัน  หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอยไมนอยกวา  ๓  แหงเปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นฝายเดียวเทานั้น  

เก็บขนสงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้นๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 



 หนา   ๒๑๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ  ๑๖  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ในขอหนึ่งขอใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๗  ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางโตนด  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สําราญ  หมีปา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางโตนด 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ลําดับ ประเภท อัตราคาธรรมเนียม 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

 

 

๕. 

 

บาน  โรงเรือน  ท่ีอยูอาศัย 

รานคา  รานขายของชํา,รานอาหารขนาดเล็ก 

รานอาหาร 

โรงงานอุตสาหกรรม 

- ขนาดเล็ก 

- ขนาดใหญ 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ 

    ก. รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการ 

    ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดย

ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริหาร 

 

เดือนละ  ๒๐  บาท 

เดือนละ  ๓๐  บาท 

เดือนละ  ๖๐  บาท 

 

เดือนละ ๑๐๐ บาท 

เดือนละ ๒๐๐ บาท 

 

ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 

 

 

ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 

 


