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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติตําบลวิเชตนคร
เรื่อง การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ๒๕๕5
.....................
หลักการ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ได้ออกข้อบัญญัติตําบล เรื่อง การกําจัดมูลฝอยและ
สิ่ง ปฏิ กูล แก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1) พ.ศ. 2553 ได้ ป ระกาศบั งคั บ ใช้ ใ นพื้ น ที่ ตํ า บลวิ เ ชตนคร เมื่ อ วัน ที่ 29
กรกฎาคม 2553 นั้น
เนื่องจาก ข้อบัญญัติตําบลวิเชตนครฉบับดังกล่าว ที่ตราขึ้นก่อนนี้ มีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้เหมาะสมกับ การเปลี่ย นแปลงของสภาพพื้น ที่ในปัจ จุบัน องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร จึง ได้ตรา
ข้อบัญญัติตําบลวิเชตนคร เรื่อง การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

เหตุผล
เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาความสะอาด และความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง โดยให้ มี
การควบคุมให้มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกําจัดให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค
ต่า งๆ ที่อาจเกิด จากมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนกํา หนดอัตราค่า ธรรมเนีย มในการเก็บ ขน อาศัย อํา นาจตาม
ความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
จึงได้ออกข้อบัญญัติตําบลวิเชตนคร เรือ่ ง การกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
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ข้อบัญญัติตําบลวิเชตนคร
เรื่อง การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕5
………………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติตําบลวิเชตนคร เรื่อง การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2555 เพื่ อ ใช้ ป ระกาศใช้ ใ นพื้ น ที่ ตํ า บลวิ เ ชตนคร อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกั บ มาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร และนายอําเภอแจ้ห่ม จึงตราข้อบัญญัติตําบลไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนิ ี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตําบลวิเชตนคร เรื่อง การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕5”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลวิเชตนครแล้ว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติตําบล ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติ
ฉบับนี้แทน
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 4 ข้อบัญญัติตําบลนี้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
“องค์การบริหารส่วนตําบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕35
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัต ว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอัน มีสภาพเป็น ของสด ประกอบ หรือปรุงแล้ว หรือของเสีย ง่า ย ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมี
การจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม
เพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ ใส่อาหาร เถ้า มูล สัต ว์ห รือซากสัต ว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่น ใดที่เ ก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เ ลี้ย งสัต ว์
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัส สาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่น ใด ซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
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การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ 5 ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่ อาคาร
หรือเคหสถานในครอบครองของตนที่รองรับมูลฝอยดังกล่าว จะต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิด กันแมลงวัน หรือสัตว์ใด
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
ข้อ 6 ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ อาคาร เคหสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่ อาคาร เคหสถาน
ในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และไม่ให้มีการถ่ายเท ทั้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในประการที่ขัดต่อ
สุขลักษณะ
ข้อ 7 ห้า มมิ ให้ ผู้ ใดนํา สิ่ งปฏิ กูล ไปในที่ห รื อทางสาธารณะเว้น แต่จ ะใส่ ภ าชนะหรือที่ เ ก็บ มิด ชิ ด ไม่ ใ ห้
สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก และห้ามผู้ใด ถ่าย เท หรือทิ้งสิง่ ปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ 8 ห้ามผู้ใด ถ่าย เท หรือทําให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะอื่นใด เว้นแต่ในที่รองรับ
มูลฝอยหรือที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ให้โดยเฉพาะ
ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนตําบล ได้จัดให้มีถังขยะไว้ในที่รองรับขยะมูลฝอยในบริเวณ โดยให้ยานพาหนะ
ขนขยะองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ประกอบการ แล้วแต่กรณี ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ซึ่งใช้บริการรถเก็บขยะ จะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้ ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ 10 กรณี บุคคลหรือเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลจ้างดําเนินการเก็บ ขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แทน ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 11 กรณี บุคคลหรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้ดําเนินกิจการรับกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 12 ห้า มมิ ให้ผู้ ใดดํา เนิน กิจ การหรือรับจ้า ง เก็บ ขน หรือกํา จัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จากอาคาร
สถานที่ หรือ เคหสถาน ในเขตการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 13 ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ หรือไม่คิดค่าบริการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 14 ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือเคหสถานที่อยู่นอกเขตการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ต้องกําจัด มูล ฝอย สิ่งปฏิกูล ตามคํา แนะนํา ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดย
การเผา ฝัง หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ 15 ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทําการขน คุ้ยเขี่ย หรือขุดมูลฝอย ในที่รองรับหรือยานพาหนะขนขยะหรือสถานที่
ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยเด็ดขาด
ข้ อ ๑6 ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ญ ญั ติ ตํ า บลนี้ มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗3 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

-5ข้อ ๑7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตําบลนี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่ง เพือ่ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตําบลนี้
ประกาศ ณ วันที่

21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5

นรชัย วรานันตกุล
(นายนรชัย วรานันตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร
เห็นชอบ
สันติ นฤมิตร
(นายสันติ นฤมิตร)
ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชํานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอําเภอแจ้ห่ม

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
แนบท้ายข้อบัญญัติตําบลวิเชตนคร
เรื่อง การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕5
ลําดับที่

รายการ

1
๑.1

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔)
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
- เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ
- เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
- เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ประจําเดือน
- วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป
เดือนละ
ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว
- ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ
ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
- กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร
เดือนละ
- กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแต่ละ 2 กิโลกรัม
หรือแต่ละ 13 ลิตร
เดือนละ
ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
- ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง
คิดอัตราครั้งละ
(ทั้งนี้ให้กําหนดเป็นอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
- กรณีที่มูลฝอยน้ําหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก
ครั้งละ
- กรณีที่มูลฝอยน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มขึ้น ในอัตรา
ทุกๆ 75 กิโลกรัม หรือทุกๆ 500 ลิตร หรือเศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร
หน่วยละ

1.๒

1.3

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๒๕๐
๑๕๐

2๐
3๐
4๐
๑๐๐
๕๐๐
๑๕๐
๑๕๐
๓๐๐
๓๐๐
๒,๐๐๐
๔๐๐
4๐๐

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(บาท)

ลําดับที่

รายการ

1.4

ค่าเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงแรม โรงงาน หรือสถานที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
มาก
- วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือเศษขอลูกบาศก์เมตรเดือนละ

500
500

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(1) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ (ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร)
(ก) รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
(ค) รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
(ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ

5,000
5,000
8,000
8,000

2

