
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  โดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยไผและนายอําเภอแสวงหา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  นับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ   

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  หรือท่ีอื่น ๆ   

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชสัญจรได 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



 “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน   

หรือส่ิงที่กอสรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ขอ ๔ การกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผเปนอํานาจหนาที่ 

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลหวยไผอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไขที่มีกําหนดไวในสัญญา 

ขอ ๕ ผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถาน  ตองจัดใหมีท่ีรับรองขยะมูลฝอยในสถานที่   

อาคาร  หรือเคหสถาน  ในครอบครองของตน 

ขอ ๖ ที่รับรองมูลฝอย  ตองไมรั่วหรือมีฝาปดมิดชิด  กันแมลงวันและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๗ ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ตองรักษาบริเวณสถานที่  อาคาร   

หรือเคหสถานในครอบครองของตนเอง  ไมใหมีมูลฝอยส่ิงปฏิกูลหรือส่ิงเปรอะเปอน  หรือมีการถายเท 

หรือทิ้งมูลฝอยส่ิงปฏิกูลหรือส่ิงเปรอะเปอนในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๘ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอยส่ิงปฏิกูลหรือเปรอะเปอนในทางสาธารณะ   

หรือที่สาธารณะอื่นใด  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหาร 

สวนตําบลหวยไผตั้งไวโดยเฉพาะ 

ขอ ๙ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด   

ไมใหมีส่ิงปฏิกูล  หรือมีกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ  ๑๐ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รับรองมูลฝอย 

ขอ  ๑๑ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  สถานที่  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

หรือส่ิงปฏิกูลไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  เมื่อไดมีหนังสือ 

แจงแกผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๗  วัน  หรือเมื่อไดปดประกาศ

กําหนดบริเวณเก็บ  ขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  ณ  ท่ีเปดเผยในบริเวณท่ีกําหนดไมนอยกวา  ๓  แหง   

เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วนันับแตวันที่ติดประกาศแลว  ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน   

จะตองใหเจาหนาท่ี  หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิ่นฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขนมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๒ ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

หรือมิไดกําหนดใหมีการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตองมีการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานสวนทองถิ่น  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๓ หามผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน   

สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  เวนแตเปน 

การกระทําของพนักงาน  หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

ขอ  ๑๔ หามผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน   

หรือสถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  เวนแตเปนการกระทําของ 

เจาพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

ขอ  ๑๕ หามผู ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๖ ผูใดจะขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผตามขอ  ๑๔  ใหย่ืนคําขอตามแบบและเงื่อนไข 

พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๗ เมื่อเจาพนักงานสวนทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตอง  และความสมบูรณ 

ของคําขอใบอนุญาตแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว   

ใหออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังใบอนุญาตพรอมดวยใบเหตุ  ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วัน 

นับตั้งแตที่ไดรับคําขอ 

แตถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ  ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นรวบรวม   

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง  และสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูอนุญาต  ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันรับขอ 

ขอ  ๑๘ ผูใดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนแบบคําขอตอใบอนุญาต   

ตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผกําหนดภายใน  ๓๐  วัน  กอนวันส้ินอายุของใบอนุญาต 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๙ ผูใด  รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ตามขอ  ๑๖  และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๗  จะตองชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาตหรือวันท่ีมาย่ืนคําขอ 

ตอใบอนุญาตแลวแตกรณี 

ผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยรายใด  ไมชําระคาธรรมเนียม 

ตามกําหนดระยะเวลาในวรรคหนึ่ง  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ  (๒๐%)  ของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

 ขอ  ๒๐ ผูที่ไดรับอนุญาตจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบการ 

ขอ  ๒๑ กรณีใบอนุญาตหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับอนุญาตย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ  ๑๕  โดยอนุโลม 

และใหใชแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ  ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยรายใด   

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานสวนทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหแกไขปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูไดรับคําส่ังแตไมแกไข  หรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด   

ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยรายใด   

ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษา   

ถึงท่ีสุดวาไดกระทาํความผิดพระราชบญัญัตนิี ้ หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามความวรรคหนึ่ง   

มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๒๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนญุาตจะอนุญาตประกอบกจิการรับการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด  ๑  ป  นับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



 ขอ  ๒๔ ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๕ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบัญญัติ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

บุญเชดิ  สิงหหวง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหวยไผ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕60 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
1.1  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
       1.๑.๑  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 
และลูกบาศกตอไป ลูกบาศกเมตรละ 
       1.๑.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศก 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
1.2  คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
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  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
       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 
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