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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง  ว่าด้วยการกําจัด 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านฝาง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝางและนายอําเภอ 
เกษตรวิสัย  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง  เรื่อง  การกําจัด
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง  นับตั้งแต่วันที่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง  แล้ว  ๗  วัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้ว  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับ

ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ความหมายของบทนิยามคําว่า 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระ  หรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็น 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  
ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เล้ียงสัตว์  หรือที่อ่ืน   

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชนห์รือสัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่  หรือเข้าใช้สอยได้ 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  ทําให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ  
เช่น  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คู  คลอง  หนอง  บึง  เว้นแต่ในที่ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้ง  หรือจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๖ ผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถาน  ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  และ 
ใช้เป็นที่รองรับมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถานของตน 

ข้อ ๗ ที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วซึม  มีฝาปิดมิดชิดสําหรับกันสัตว์ที่เป็นพาหะนําเชื้อโรค 
ตามแบบซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูล  ลงในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดนําส่ิงปฏิกูลไปในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอ่ืนใด  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ

หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอกได้ 
ข้อ ๑๐ ผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถาน  ต้องรักษาอาคาร  สถานที่  หรือ

เคหสถานของตนไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือทิ้งไว้ซ่ึงส่ิงปฏิกูลในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ   
ข้อ ๑๑ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ไปทําการกําจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  โดยเรียกค่าธรรมเนียมเก็บขน  เม่ือได้มีหนังสือแจ้งจาก 
ผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถานให้ทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หรือเม่ือได้ปิดประกาศ
กําหนดบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ที่เปิดเผยในบริเวณที่กําหนด  ไม่น้อยกว่า  ๓  แห่ง   
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ปิดประกาศแล้ว  ผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือเคหสถาน  
จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียว
เท่านั้นเป็นผู้ทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือเคหสถานซ่ึงตนครอบครอง   
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการรับจ้างเก็บขนมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือเคหสถาน  ซ่ึงอยู่
ในเขตเก็บขนมูลฝอยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศแล้วตามความในข้อ  ๑๑  เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
ให้จัดทําและอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๓ ผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถานซ่ึงอยู่นอกบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือ 
ส่ิงปฏิกูลตามข้อ  ๑๑  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้กําหนดให้กําจัดมูลฝอยตามข้อ  ๑๑  ต้องกําจัดมูลฝอย
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หรือส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา  ฝัง  หรือ
โดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ซ่ึงมิได้เป็นพนักงาน  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง   
ทําการขน  คุ้ยเขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย  รถขนมูลฝอย  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ   
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 

ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง  โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุ  หนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๑๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝางเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และให้มีอํานาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สนัด  คําบุดดี 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 



-๑- 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 

เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ลําดับท่ี ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

บาท 
๑. อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ก. ค่าเก็บขนขยะมลูฝอยประจําเดือนทีม่ีปริมาณวันหน่ึงไมเ่กิน  500  ลิตร 
   วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร                                      เดือนละ 
   วันหน่ึงเกิน    ๒๐   ลิตร  แต่ไม่เกิน   ๔๐  ลิตร                ” 
   วันหน่ึงเกิน    ๔๐   ลิตร  แต่ไม่เกิน   ๖๐  ลิตร                ” 

               วันหน่ึงเกิน    ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน   ๘๐   ลิตร               ” 
               วันหน่ึงเกิน    ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร               ” 
               วันหน่ึงเกิน  ๑๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน   ๒๐๐  ลิตร               ” 
               วันหน่ึงเกิน  ๒๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน   ๓๐๐  ลิตร               ” 
               วันหน่ึงเกิน  ๓๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน   ๔๐๐  ลิตร               ” 
               วันหน่ึงเกิน  ๔๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน   ๕๐๐   ลิตร              ” 

ข. ค่าเก็บขนขยะมลูฝอยประจําเดือนทีม่ีปริมาณวันหน่ึงเกนิ  ๕๐๐  ลิตร 
-วันหน่ึงไม่เกิน   ๑  ลูกบาศก์เมตร                            เดือนละ 
-วันหน่ึง   เกิน   ๑  ลูกบาศก์เมตร      ค่าเก็บขน  ทุก ๆ ลูกบาศก์
เมตรหรอืเศษลกูบาศก์เมตร                                     เดือนละ 

ค. ค่าเก็บขนขยะมลูฝอยเป็นครั้งหน่ึง ๆ   
-ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                                       ครั้งละ 
-เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเกบ็ขนทุก ๆ  ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษ
ลูกบาศกเ์มตร                                          ลูกบาศก์เมตรละ 

ง. ค่าเก็บขนอจุจาระ หรอืสิง่ปฏิกลู ครั้งหน่ึง ๆ 
-ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อไปลูกบาศก์เมตรละ 
-เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเ์มตรให้คิดเท่ากับหน่ึงลูกบาศกเ์มตร) 
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๒๕๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๒๕๐ 
๑๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๒- 
ลําดับท่ี ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

บาท 
๒.  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

         ก.  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย  โดยทําเป็นธุรกจิ หรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร                                   ฉบับ
ละ 
         ข.  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมลูฝอย  โดยทําเปน็ธุรกิจ หรือได้รบั
ประโยชน์ ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร                                   ฉบับละ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


