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 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ  
มูลฝอย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 25๔6 ประกอบ
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า และนายอ าเภอนาโยง  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ........” 
 ข้อ 2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ 3  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า     
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ เศษวัชพืชจากธรรมชาติ  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากอาคารที่อยู่อาศัย  
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 
  “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่  ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืนๆ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “สถานที่จ าหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่ไม่ใช่ที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีปริมาณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม 
  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าขายใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนๆ ด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็น
ที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ า หรือเป็นการชั่วคราว หรือตามวันที่ก าหนด 
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  “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 5  การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะบ้า  เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า  อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการแทนภายใต้
การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกัน 
 บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ด าเนิน
กิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้ง
การด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 6  การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  เพื่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า  โดยก าหนดวิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ หรือสถานที่
สาธารณะอ่ืนใด เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก บึง แม่น้ า คลอง คู สระน้ า บ่อน้ า เว้นแต่ที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
อนุญาตให้จัดไว้โดยเฉพาะ 
  (2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ  มูลฝอยที่
ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม  หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด หรือโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 
  (3) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตน หรือของบุคคลอ่ืนใน
สภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ 
  (4) ห้ามมิให้ผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือเก็บมิดชิดมิให้
รั่วไหล หรือมีกลิ่นเหม็นออกมาภายนอก 
  (5) ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท หรือระบายสิ่งปฏิกูลจากอาคารหรือยานพาหนะ ในที่หรือทางสาธารณะ
หรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
  (6) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 
  (7) ให้เจ้าของอาคารด าเนินการคัดแยกมูลฝอย และก าจัด ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย  ให้ก าจัดโดยวิธี
ที่เหมาะสมกับมูลฝอยหรือสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของสังคม โดยระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่ อ
ประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
  (8) กรณีเป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายซึ่งไม่สามารถก าจัดได้ ณ แหล่งก าเนิด ให้เจ้าของอาคาร
ด าเนินการคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป และน าไปทิ้ง ณ จุดรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตราย ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า  ได้จัดเตรียมภาชนะส าหรับรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายไว้
ทุกหมู่บ้านแล้ว 
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 ข้อ 7  หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่า ปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ หรือสามารถเห็นได้จากที่สาธารณะ ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้น จะต้อง
จัดเก็บ ขน และก าจัดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนด  เมื่อ
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่า ยังคงเพิกเฉย ละเลย หรือกระท า
การไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันควร  หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น   ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า ท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อน
ร าคาญจากสถานที่ดังกล่าวซึ่ง ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องระวางโทษตามข้อบัญญัตินี้   

ข้อ 8  เพื่อประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอย  ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย มูล
ฝอยที่ย่อยสลายยาก  และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย  ก่อนน าไปก าจัด  ทั้งนี้  การก าจัดให้ท าตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น  หรือสอดคล้องกับสภาพสังคม  และระมัดระวังมิให้เกิดผล
กระทบต่อประชาชน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

ข้อ 9  การก าจัดมูลฝอย ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้ 
(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(2) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(3) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(4) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
(5) วิธีอ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าก าหนด  หรือตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข หรือหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 10  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะบ้า  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 ข้อ 11  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 ข้อ 12  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้ารักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่........................................... 

           (ลงชื่อ) 
 

           (นายสมโชค  เชยชื่นจิตร) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 
 
             เห็นชอบ 

(ลงชื่อ) 

 (....................................................) 
          นายอ าเภอนาโยง 
 


