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หลักการ 
 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  มาตรา 71 ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18
มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 63  และมาตรา 65 จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง   
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.  2550  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
                                                            

 
เหตุผล 

 
            เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   เกี่ยวกับการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใช้ 
บังคับในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ในการแก้ไขปัญหาสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
ตลอดจนเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์หรือแพร่ระบาดของโรคติดต่อท าให้ประชาชนมีสุขภาพ 
ชีวิตดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง    
 เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.  2550  

................................. 
 

            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา มาตรา  19 มาตรา 20 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองทุ่ง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  
           ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่ง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2550 ” 
           ข้อ 2  ข้อบัญญัตินี้ ไว้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  อ าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งไม่น้อยกว่า 7 วัน 
           ข้อ 3  บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่ง
ขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  4  ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล นี ้

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก  ภาชนะที่
ใส่อาหาร  เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก บ้านเรือน  โรง  ร้าน แพ  คลังสินค้า  ส านักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535    
ข้อ  5   ผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ในสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ที่ครอบครองของตนที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ต้องไม่รั่ว  ไม่ซึม และมีฝา
ปิดมิดชิด  กันแมลงวันและสัตว์พาหะน าโรค  ตามแบบซึ่งพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ  6  ผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน  ต้องรักษาบริเวณสถานที่ อาคารหรือ
เคหะสถาน ที่ครอบครองของตนไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยซึ่งขัด
ต่อสุขลักษณะ  
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ข้อ  7  ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในทางสาธารณะที่สาธารณะ 
อ่ืนใด เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ  8  ห้ามมิให้ผู้ใดขนย้าย  บรรทุก  สิ่งปฏิกูลไปในทางสาธารณะหรือสถานที่อ่ืนใดเว้นแต่จะ
ได้บรรจุหรือใส่ภาชนะหรือเก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก  
  ข้อ  9  ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่ายเททิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 

ข้อ  10   ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรว่า สถานที่หรือบริเวณใด  ควรท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน เมื่อได้มีหนังสือ
แจ้งแก่ผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถานจากล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน  หรือเมื่อได้ปิดประกาศ
ก าหนดบริเวณ  เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ที่เปิดเผย ณ  บริเวณก าหนดไม่น้อยกว่า  3  แห่ง  เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 15  วัน  นับแต่วันประกาศแจ้งผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน จะต้องให้เจ้าหน้าที่ซ่ึงเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งหรือเคหะสถานซึ่งตนครอบครอง  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้  
  ข้อ  11  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานที่อาคาร  หรือเคหะสถาน
ซึ่งอยู่ในเขตเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น  โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

ข้อ 12  ผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือเคหะ  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามข้อ  10  ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น โดยเผาฝังหรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  13  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินงานกิจการรับท าการเก็บ  ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดว่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองทุ่งจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติพร้อมเอกสารและหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้    

1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว  (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
2)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
3)  อ่ืนๆ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ประกาศก าหนด 

ข้อ  14  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุ  1  ปี นับตั้งแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปนี้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

ข้อ  15  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
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ข้อ  16  ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตรา
ค่าบริการขั้นสูง  ตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  17  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ 
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 18   ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท       
ข้อ  19   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ให้มีการรักษาการให้เป็นไปตาม 

ข้อบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ข้อบัญญัติหรือค าสั่ง  เพ่ือปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลนี้ 

ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ค าสั่ง  เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง
ไม่น้อยกว่า  7  วัน แล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่   12  เดือนตุลาคม     พ.ศ.  2550 
 
 
 
        ลงชื่อ        ประจวบ  บุดดาวัน 
          (นายประจวบ  บุดดาวัน) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 
 
 

เห็นชอบ 
 
    นะริทธ์  ไชยะธน 
(นายนะริทธ์  ไชยะธน) 
 นายอ าเภอสุวรรณภูมิ 
 

           
 
 
 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

 
ล าดับ รายการ ราคา (บาท) 

1 - ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก์
เมตร เพื่อลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตร 
ต่อๆ ไป ลูกบาศก์ละ 
- เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตรละ 

80.- 
 
 

40.- 
2 -ใบอนุญาตด าเนินกิจการในการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 
-ใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการฉบับละ 

 
 

3,500.- 
 
 

3,500.- 
 
 


