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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพ 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพ  ว่าด้วยการกําจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพโดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพและนายอําเภอโพธาราม  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพ  เรื่อง  การกําจัด
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพ  นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึง  ส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เล้ียงสัตว์หรือที่อ่ืน 

ข้อ ๔ ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่อาคาร  
หรือเคหสถานในครอบครองของตน 

ข้อ ๕ ที่ รองรับมูลฝอยต้องไ ม่รั่ วและมีฝาปิดกันแมลงวัน   และสัตว์ ได้ตามแบบ   
ซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
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ข้อ ๖ ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ต้องรักษาบริเวณสถานที่  อาคาร  หรือ  
เคหสถานในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเป้ือน  หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอย  
ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเป้ือน  ในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  ในทางสาธารณะหรือ 
ที่สาธารณะอ่ืนใด  เป็นต้นว่า  ถนน  ซอย  ตรอก  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซ่ึง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้งหรือติดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๘ ห้ามผู้ใดนําหรือขนส่ิงปฏิกูลไปในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอ่ืนใด  เว้นแต่จะได้ 
ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอกและในสถานที่ที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดถ่ายเท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่ที่มิใช่ที่รองรับขยะมูลฝอย 
ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสถานที่หรือบริเวณใดควรเก็บขนขยะมูลฝอยหรือ 

ส่ิงปฏิกูลเพื่อทําการกําจัดให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้นโดยเรียกค่าธรรมเนียมเก็บขน  เม่ือได้มีหนังสือแจ้งแก่ 
ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หรือเม่ือได้ปิดประกาศ
กําหนดบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  ณ  ที่เปิดเผยในบริเวณที่กําหนดไม่น้อยกว่า  ๓  แห่ง   
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  
จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือบุคคลผู้ได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียว
เท่านั้น  เก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซ่ึงตนครอบครอง  โดยเสียค่าธรรมเนียม
เก็บขนตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๑ ห้ามผู้ใดรับจ้างเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน   
ซ่ึงอยู่ในแหล่งเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศตามข้อ  ๑๐  เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามเงื่อนไขและวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๒ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ใดรับจ้างเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  และให้ใบอนุญาตมีอายุ  ๑  ปี  นับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาต 

ข้อ ๑๓ ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซ่ึงอยู่นอกบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือ 
ส่ิงปฏิกูลตามข้อ  ๑๐  และผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  และเคหสถาน  ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้กําหนดให้
กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามข้อ  ๑๐  ต้องกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  หรือเจ้านักงานท้องถิ่น  โดยการเผาหรือฝัง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๔ ห้ามผู้ซ่ึงมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพ  ทําการขน  
คุ้ยเขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองโพ 
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ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ซ่ึงมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพ  ทําการถ่ายเท  
ขนหรือเคล่ือนที่ส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองโพ 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  มีความผิดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ชัยทิพย์  เก้ียวเพ็ง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพ 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ  

 เรื่อง   การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ล ำดับ ประเภทกำรค้ำ ค่ำธรรมเนียมต่อปี 
บำท สตำงค์ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 

อัตรำค่ำเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตำมข้อ  ๑๐ 
 (๑)  ค่ำเก็บและขนอุจจำระ  หรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ   
  -   เศษของลูกบำศก์เมตรหรือ  ลูกบำศก์เมตรแรก   
    และลูกบำศก์เมตรต่อ ๆ  ไป  ลูกบำศก์เมตรละ 
  -  เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตร 
    (เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตรให้คิดเท่ำกับหนึ่งลูกบำศก์เมตร) 
(๒)  ค่ำเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
     ก.  ค่ำเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจ ำรำยเดือน 
  -  ที่มีปริมำณวันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 
  -  ที่มีปริมำณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร   แตไ่ม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  
     ค่ำเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐  ลิตร  หรือเศษของ  ๒๐  ลติร  เดือนละ 
  -  ที่มีปริมำณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร  แตไ่ม่เกิน ๑  ลูกบำศก์เมตร  เดือนละ 
  -  ที่มีปริมำณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบำศก์เมตร   
     ค่ำเก็บและขนทุก ๆ ลูกบำศก์เมตร  หรือเศษของลูกบำศก์เมตร  เดือนละ 
 
     ข. ค่ำเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งครำว 
  -  ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน  ๑  ลูกบำศก์เมตร                            ครั้งละ 
  -  ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน  ๑  ลูกบำศก์เมตร  ค่ำเก็บและค่ำขนทุก ๆ ลูกบำศก์เมตร   
     หรือเศษของลูกบำศก์เมตร                                  ลูกบำศก์เมตรละ 
   
อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบอนุญำต  ตำมข้อ  ๑๑ 
  -  ใบอนุญำตด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ  ขน  ก ำจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย  
โดยท ำเป็นธุรกิจ  หรือโดย  ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร 
  ก.  รับท ำกำรเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป      ฉบับละ 
  ข.  รับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทัว่ไป               ฉบับละ 
  ค.  รับท ำกำรเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยติดเชื้อ    ฉบับละ 
  ง.  รับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยติดเชื้อ             ฉบับละ 
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