
หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาถอน 
เรื่อง   การเก็บ  การขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

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  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลนาถอน   

โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลนาถอนและนายอําเภอธาตุพนม  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาถอน  เรื่อง  การเก็บ  

การขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาถอน  นับแตวันถัดจากวันที่

ไดประกาศโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาถอนแลว  สิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดที่เล้ียงสัตว 

หรือที่อื่น   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 



หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “สถานที่”  หมายความวา  ที่ซึ่งไมใชอาคารและมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ซึ่งองคการ

บริหารสวนตําบลนาถอน  หรือเอกชนผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการจะตองดําเนินการแกไข  

ขนหรือกําจัด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาถอน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงการสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาถอน  จัดไวให 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

หามผูใดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝง  หรือถมในท่ีดินใดเวนแต 

จะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาถอน  มีอํานาจออกคําส่ังหรือขอบังคับ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก็บ  แยก  ขน  ทิ้ง  รวบรวม  และกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยของอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

  (๒)  กําหนดจํานวน  รูปแบบและสุขลักษณะของท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจาของ 

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

  (๓)  กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

ขอ ๘ หามผูใดขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะเวนแตจะไดใส

ในภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอกและตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ 

จากเจาพนักงานทองถิ่น   



หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะซึ่งไดจัดหองสุขาที่ถูกตองดานสุขลักษณะ 

ขอ ๙ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลในท่ีรองรับมูลฝอย 

ขอ ๑๐ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคารหรือสถานที่ประเภทใดในบริเวณใดควรใหเอกชน 

ผูไดรับอนุญาตเปนผูดําเนินการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือ

ไดรับประโยชนตอบแทน  ดวยการคิดคาบริการแทนองคการบริหารสวนตําบลนาถอน  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีหนังสือแจงเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  หรือ 

ปดประกาศในที่เปดเผยบริเวณที่อาคารนั้นหรือสถานท่ีนั้นตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  และ 

เมื่อครบกําหนด  ๓๐  วันแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีตองใหเอกชนรายใดรายหนึ่ง

หรือหลายรายที่ไดรับอนุญาตเปนผูดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

จากอาคารหรือสถานท่ีนั้น  โดยเสียคาบริการตามอัตราท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้โดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ขอ ๑๑ หามผูใดคุยเขี่ย  ขุด  ขนมูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย  รถเก็บ  ขนมูลฝอยหรือสถานที่ 

เทมูล-ฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลนาถอน  ท่ีมีหนาที่หรือ 

ผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาถอนกําหนด  ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาถอน  วาดวย

คาธรรมเนียมการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

กรณีบริเวณท่ีกําหนดในขอ  ๑๐  ใหเอกชนผูไดรับอนุญาตเก็บคาบริการตามอัตราท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ขอ ๑๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาถอน  รักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

มอ  ดีพรหม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาถอน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาถอน 

เรื่อง  การเก็บ การขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

๑ คาเก็บและขนหรือสิ่งปฏิกูล  

 ๑.๑  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก

เมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 

๒๐๐ 

 ๑.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร ๑๐๐ 

๒ คาเก็บและขนขยะมูลฝอย  

 ๒.๑  คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม

เกิน ๕๐๐ ลิตร วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 

๒๐ 

       ๒.๑.๑  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร ๒๐ 

       ๒.๑.๒  หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร เดือนละ ๒๐ 

 ๒.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 

๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป  

 

       ๒.๒.๑  วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๕๐๐ 

       ๒.๒.๒  วันหนึ่งเกิน ๑ ลกูบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก

เมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ 

๕๐๐ 

 ๓.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว   

       ๓.๑.๑  ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ ๕๐ 

       ๓.๑.๒  ครั้งหนึ่งเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

๕๐ 

๓ คาธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินกิจการ  

 ๓.๑  ใบอนุญาตดําเนินกิจการในการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูล

ฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการฉบับละ 

๖,๐๐๐ 

 ๓.๒  ใบอนุญาตดําเนินกิจการในการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ฉบับละ 

๖,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 


