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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ
เรื่อง การกําจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปน การสมควรตราขอบัญ ญัติองคการบริห ารสว นตําบล วาดว ยการกําจัด สิ่ง ปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลหวยไผ โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยไผและนายอําเภอแสวงหา จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ นับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้
“เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ” หมายความว า นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยไผ
หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่น ๆ
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชสัญจรได
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“อาคาร” หมายความว า ตึ ก บ า น เรื อ น โรง แพ คลั ง สิ น ค า สํ า นั ก งาน
หรือสิ่งที่กอสรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
ขอ ๔ การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผเปนอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผแตฝายเดียวเทานั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องคการบริหารสวนตําบลหวยไผอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่มีกําหนดไวในสัญญา
ขอ ๕ ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ตองจัดใหมีที่รับรองขยะมูลฝอยในสถานที่
อาคาร หรือเคหสถาน ในครอบครองของตน
ขอ ๖ ที่รับรองมูลฝอย ตองไมรั่วหรือมีฝาปดมิดชิด กันแมลงวันและสัตวได ตามแบบ
ซึ่งพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ
ขอ ๗ ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ตองรักษาบริเวณสถานที่ อาคาร
หรือเคหสถานในครอบครองของตนเอง ไมใหมีมูลฝอยสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งเปรอะเปอน หรือมีการถายเท
หรือทิ้งมูลฝอยสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งเปรอะเปอนในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ
ขอ ๘ หามผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีมูลฝอยสิ่งปฏิกูลหรือเปรอะเปอนในทางสาธารณะ
หรือที่สาธารณะอื่นใด เปนตนวา ถนน ตรอก ซอย แมน้ํา คู สระน้ํา บอน้ํา เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลหวยไผตั้งไวโดยเฉพาะ
ขอ ๙ หามผูใดนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด
ไมใหมีสิ่งปฏิกูล หรือมีกลิ่นเหม็นรั่วออกมาขางนอก
ขอ ๑๐ หามผูใด ถาย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รับรองมูลฝอย
ขอ ๑๑ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา สถานที่ หรือบริเวณใดควรทําการเก็บ ขนมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูลไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกคาธรรมเนียมเก็บ ขน เมื่อไดมีหนังสือ
แจงแกผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน หรือเมื่อไดปดประกาศ
กําหนดบริเวณเก็บ ขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ณ ที่เปดเผยในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวา ๓ แหง
เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วันนับแตวันที่ติดประกาศแลว ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน
จะตองใหเจาหนาที่ หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นฝายเดียวเทานั้น เก็บ ขนมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูลจากสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน
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ขอ ๑๒ ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
หรือมิไดกําหนดใหมีการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตองมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานสวนทองถิ่น หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ
ขอ ๑๓ หามผูใดทําการถาย เท ขน หรือเคลื่อนยายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ รถขน
สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย ขององคการบริห ารสว นตําบลหว ยไผ เวน แตเปน
การกระทําของพนักงาน หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ
ขอ ๑๔ ห า มผู ใ ดทํ า การขน ถ า ย เท คุ ย เขี่ ย หรื อ ขุ ด มู ล ฝอยในที่ ร องรั บ รถขน
หรื อ สถานที่ พั ก มู ล ฝอยใด ๆ ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยไผ เว น แต เ ป น การกระทํ า ของ
เจาพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ
ขอ ๑๕ ห า มผู ใ ดดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย
โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๖ ผู ใ ดจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล
และมูลฝอยในเขตองคการบริห ารสวนตําบลหว ยไผต ามขอ ๑๔ ใหยื่น คําขอตามแบบและเงื่อนไข
พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๗ เมื่ อ เจ า พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ได ต รวจสอบความถู ก ต อ ง และความสมบู ร ณ
ของคํ า ขอใบอนุ ญ าตแล ว ปรากฏว า ถู ก ต อ งตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว
ใหออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งใบอนุญาตพรอมดวยใบเหตุ ใหผูขออนุญาตทราบภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแตที่ไดรับคําขอ
แตถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นรวบรวม
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง และสมบูรณ
ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูอนุญาต ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันรับขอ
ขอ ๑๘ ผูใดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นแบบคําขอตอใบอนุญาต
ตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผกําหนดภายใน ๓๐ วัน กอนวันสิ้นอายุของใบอนุญาต
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ขอ ๑๙ ผูใด รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตามขอ ๑๖ และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ ๑๗ จะตองชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นคําขอ
ตอใบอนุญาตแลวแตกรณี
ผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยรายใด ไมชําระคาธรรมเนียม
ตามกําหนดระยะเวลาในวรรคหนึ่ง จะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบ (๒๐%) ของจํานวนคาธรรมเนียม
ที่คางชําระ เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๐ ผูที่ไดรับอนุญาตจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย และเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบการ
ขอ ๒๑ กรณีใบอนุญาตหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายใน ๑๕ วันนับแตที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับ ใบแทนใบอนุญาตใหดําเนิน ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการตามขอ ๑๕ โดยอนุโลม
และใหใชแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยรายใด
ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจาพนักงานสวนทองถิ่น
มีอํานาจสั่งใหแกไขปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูไดรับคําสั่งแตไมแกไข หรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด
ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน ๑๕ วัน
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยรายใด
ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก หรือตองคําพิพากษา
ถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกู ตองตามความวรรคหนึ่ง
มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ขอ ๒๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะอนุญาตประกอบกิจการรับการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด ๑ ป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๒๔ ผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ ฝ า ฝ น ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ต อ งระวางโทษตามบทกํ า หนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๕ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และมีอํานาจออกระเบียบ ขอบัญญัติ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
บุญเชิด สิงหหว ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕60
ลําดับที่

ประเภท

1

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
1.1 คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
1.๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก
และลูกบาศกตอไป
ลูกบาศกเมตรละ
1.๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศก
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)
1.2 คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
1.2.1 วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
1.2.2 วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร
เดือนละ
1.2.3 วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร
เดือนละ
1.2.4 วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
เดือนละ
1.3 คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
1.3.1 วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
1.3.2 วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร
เดือนละ
1.4 คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ
1.4.1 ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ครั้งละ
1.4.2 เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตรละ
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
2.1 รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ฉบับละ
2.2 รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ฉบับละ

2

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
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