
 หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์ 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วน
ตําบลนนทรีย์  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์และนายอําเภอบ่อไร่   
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  เรื่อง  การกําจัด 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  คําส่ังและประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายว่ารวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็น 

ส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  หรือที่อ่ืน ๆ    
“ทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน

สามารถใช้สัญจรได้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  หรือผู้ซ่ึงได้รับ

การแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์ 



 หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานที่ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
ในสถานที่อาคาร  หรือเคหสถานในครอบครองของตน 

ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ต้องไม่รั่ว  ไม่ซึม  และมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์พาหะนําโรค  
ตามแบบซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๖ ผู้ครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถาน  ต้องรักษาบริเวณสถานที่อาคารหรือเคหสถาน 
ที่ในครอบครองของตน  ไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือมีถ่ายเทหรือส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยซ่ึงขัดต่อสุขลักษณะ 

หมวด  ๒ 
การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 
 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ ผู้ใดถ่าย   เท   ทิ้งหรือทําให้ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในทางสาธารณะ 
ที่สาธารณะอ่ืนใด  เว้นแต่ในที่ซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้ง 
หรือจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดขน  ย้าย  บรรทุก  ส่ิงปฏิกูลไปในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอ่ืนใด  
เว้นแต่จะได้บรรจุหรือใส่ในภาชนะหรือส่ิงเก็บมิดชิด  ไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรว่าสถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  โดยเรียกค่าธรรมเนียมเก็บขน  เม่ือได้มี
หนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หรือเม่ือ
ได้ปิดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ที่เปิดเผยในบริเวณกําหนดไม่น้อยกว่า   
๓  แห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศแจ้งผู้ครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถาน  
จะต้องให้เจ้าหน้าที่ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เท่านั้น  เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานที่อาคาร  หรือเคหสถานที่ซ่ึงตนครอบครอง  โดยเสียค่าธรรมเนียม
เก็บขนตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานที่  อาคารหรือเคหสถาน 
ซ่ึงอยู่ในเขตเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศ  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการที่กําหนดไว้ในสัญญา 

ข้อ ๑๒ ผู้ครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถาน  ซ่ึงอยู่นอกบริเวณเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 
หรือมูลฝอยตาม  ข้อ  ๑๐  ต้องกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 



 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ซ่ึงมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์   
ทําการขน  คุ้ยเขี่ย  หรือ  ขุด  มูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ   
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์ 

ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ซ่ึงมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์   
ทําการถ่ายเท  ขน  หรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลในถังรองรับขยะ  รถขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์ 

หมวด  ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ทิวา  วรรณศร 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย ์



- ๑ - 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์ 

เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

ลําดับ รายการ บาท 
๑ ใบอนุญาตดําเนินกิจการ 

  (ก) ในการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
      ด้วยการคิดค่าบริการ                                                                                   ฉบับละ 
  (ข) ในการรับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
      ด้วยการคิดค่าบริการ                                                                                   ฉบับละ 

 
 

๔,๕๐๐.- 
 

๔,๕๐๐.- 
๒ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย 

  (ก) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ  
- เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไป          ลูกบาศก์เมตรละ 
- เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป                                                     ลูกบาศก์เมตรละ 

(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

 
 

๒๐๐.- 
๑๐๐.- 

  (ข) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร   
- วันหน่ึงไม่เกิน   ๒๐ ลิตร                                                                          เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน      ๒๐ ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร     เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน      ๒๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน      ๔๐ ลิตร                                             เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน      ๔๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน      ๖๐ ลิตร                                             เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน       ๖๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน      ๘๐ ลิตร                                             เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน      ๘๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน    ๑๐๐ ลิตร                                             เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน    ๑๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน    ๒๐๐ ลิตร                                            เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน    ๒๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน    ๓๐๐ ลิตร                                             เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน    ๓๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน    ๔๐๐ ลิตร                                             เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน    ๔๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน    ๕๐๐ ลิตร                                              เดือนละ  

 
๓๐.- 
๓๐.- 
๖๐.- 
๙๐.- 

๑๒๐.- 
๑๕๐.-
 ๓๐๐.-
 ๔๕๐.- 
๖๐๐.- 
๗๕๐.- 

  (ค) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป   
- วันหน่ึงเกิน    ๕๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                        เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนขยะทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลกูบาศกเ์มตร 

ที่เกินคิด                                                                                     ลูกบาศก์เมตรละ  

 
๑,๕๐๐.- 

 
๑,๕๐๐.- 

  (ง) ค่าเก็บขยะมลูฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอตุสาหกรรมหรือสถานที่ซึ่งมีขยะมลูฝอยมาก    
- วันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศกเ์มตร                                                                    เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเกบ็ขนทุก ๆ ลกูบาศกเ์มตรหรือเศษลูกบาศกเ์มตรที่เกินคิด  

                                                                                               ลูกบาศก์เมตรละ 

 
๒,๐๐๐.- 

 
๑,๕๐๐.- 



- ๒ - 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์ 

เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ รายการ บาท 
  (จ) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยเป็นครั้งคราว  

- ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                                                ครั้งละ 
- ฝอยครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษ 

ของลูกบาศก์เมตร                                                                         ลูกบาศก์เมตรละ 

 
๑๐๐.- 

 
๑๐๐.- 


