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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัตติ าํ บลวิเชตนคร
เรื่อง การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557

.....................
หลักการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ได้ออกข้อบัญญัติตําบลเรื่อง การกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ได้ประกาศบังคับใช้ในพื้นที่
ตําบลวิเชตนคร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 นัน้
เนื่องจาก ข้อบัญญัติตําบลวิเชตนคร ฉบับดังกล่าว ที่ตราขึ้นก่อนนี้ มีความจําเป็นต้องแก้ไข
เพิ่มเติม เกี่ยวกับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร จึงได้ตราข้อบัญญัติตําบลวิเชตนคร เรื่อง การกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557

เหตุผล
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่ว นตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง โดยให้มกี ารควบคุมให้มกี ารเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกําจัดให้ถูกสุขลักษณะ
เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจเกิดจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการแก้ไขบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ดังนั้น จึงได้ออกข้อบัญญัติตําบลวิเชตนคร เรื่อง การกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
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ข้อบัญญัตติ ําบลวิเชตนคร
เรื่อง การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
………………………………………..
โดยที่เ ป็ น การสมควรตราข้อ บั ญ ญัติ ตํ าบลวิ เ ชตนคร เรื่ อ ง การกํ า จัด มู ล ฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ประกาศใช้ในพื้นที่ตําบลวิเชตนคร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับ มาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร และนายอําเภอแจ้หม่ จึงตราข้อบัญญัตติ ําบลไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตําบลวิเชตนคร เรื่อง การกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนครแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติตําบล ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้
ข้อบัญญัติ ฉบับนีแ้ ทน
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 4 ข้อบัญญัตติ ําบลนี้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
“องค์การบริหารส่วนตําบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร
“สภาองค์การบริหารส่วนตําบล” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่น แต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อบัญญัตนิ ี้
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่
สร้างขึน้ อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รือเข้าใช้สอยได้
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“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนือ้ สัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้
สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราว หรือตาม
วันที่กําหนด
“มูล ฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิน ค้ า เศษวั ส ดุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
อาคารบ้านเรือน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิน่ เหม็น
หมวดที่ 2
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ 5 ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยใน
สถานที่ อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตนที่รองรับมูลฝอยดังกล่าว จะต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิด
กันแมลงวัน หรือสัตว์ใด ตามแบบทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
ข้อ 6 ผูค้ รอบครองอาคารสถานที่ อาคาร เคหะสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่ อาคาร เคหะ
สถาน ในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมิให้มีการถ่ายเท มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลใน
ประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปทิง้ ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะใส่ภาชนะที่เก็บมิดชิด ไม่ให้
สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก และห้ามผู้ใด ถ่าย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับหรือที่
กําจัดขยะมูลฝอย
ข้อ 8 ห้ามผู้ใ ด ถ่าย เท หรือทําให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่
รองรับมูลฝอยหรือที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ให้โดยเฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้ อ 9 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ได้ จั ด ให้ มี ถั ง ขยะไว้ บ ริ เ วณที่ ร องรั บ ขยะมู ล ฝอย โดยให้
ยานพาหนะขนขยะขององค์ก ารบริหารส่ว นตําบล หรือ ของผู้ป ระกอบการ แล้ว แต่ก รณีในการเก็บ ขน
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร สถานที่ ซึ่งใช้บริการรถเก็บขนขยะ จะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการ
เก็บขนขยะมูลฝอยในอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้ ท้ายข้อบัญญัตนิ ี้
ข้อ 10 กรณีบุคคลหรือเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบล จ้างดําเนินการเก็บ ขนมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูลแทน ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
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ข้อ 11 กรณีบุคคล หรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้ดําเนินกิจการรับ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้ใ ดดําเนินกิจการหรือรับจ้าง เก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จาก
อาคาร สถานที่ หรือ เคหสถาน ในเขตการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 13 ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ หรือไม่คดิ ค่าบริการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล โดยทําการขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยและนํามากําจัดในเขตพื้นที่ตําบลวิเชตนคร เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 14 ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือเคหสถาน ที่อยู่นอกเขตการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น โดยการเผา ฝังกลบ หรือวิธอี ื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ 15 ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล ทําการขน คุ้ยเขี่ย หรือขุดคุ้ยมูลฝอย ในที่รองรับหรือยานพาหนะ
ขนขยะหรือสถานที่ทงิ้ และกําจัดขยะของหมูบ่ า้ นหรือองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเด็ดขาด
ข้อ 16 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตําบลนี้ มีความผิดตามมาตรา 71 และมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ข้อ 17 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
ตําบลนี้ และให้มอี ํานาจออกระเบียบ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่ง เพือ่ ปฏิบัตกิ ารให้เป็นไปตามข้อบัญญัตติ ําบลนี้
(ลงชือ่
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(นายดาว มานะธรรม)
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เห็นชอบ
(ลงชื่อ
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