
 

 

 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เร่ือง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
  โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ   
มูลฝอย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับ
มาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความ    
เห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบัญญัติน้ีเรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การเก็บ ขน และ กําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๔” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและส่ิงเปรอะเปอน 

พ.ศ.๒๕๒๑ 
บรรดาขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน       

ขอบัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัติน้ี ใหใชบัญญัติน้ีแทน 
ขอ ๔ ในขอบัญญัติน้ี 
“ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเปนส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร 

เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตวหรือที่อ่ืน 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชนสามารถ

ใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอ่ืน

ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
“สถานที่” หมายความวา ที่ซ่ึงไมใชอาคารและมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ซ่ึงกรุงเทพมหานครหรือเอกชน

ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการติดคาบริการจะตองดําเนินการเก็บ ขนหรือกําจัด 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม       

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ขอ ๕ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

นอกจากที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไวให 



 

 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ภายในอาคารหรือสถานที่น้ันอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

หามมิใหผูใดถาย เท คุยเขี่ย ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอยที่ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  จัดใหมีขึ้น เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาที่
กรุงเทพมหานครในอํานาจหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หามมิใหผูใดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝง หรือถมในที่ดินใด เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจออกคําส่ังหรือขอบังคับ ดังตอไปน้ี 

(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก็บ แยก ขน ทิ้ง รวบรวม และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยของ
อาคารหรือสถานที่ใดๆ ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่น้ัน ๆ 

(๒) กําหนดจํานวน รูปแบบและสุขลักษณะของที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ เจาของหรือ           
ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่น้ัน ๆ 

(๓) กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่น้ัน ๆ 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดขน นําพา หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะเวนแตจะไดใสใน
ภาชนะหรือที่ เก็บมิดชิดไมใหมี ส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินร่ัวซึมออกมาภายนอกและตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก          
เจาพนักงานทองถิ่น 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะทางบกและทางน้ําซ่ึงไดจัดหองสุขาที่ถูกตองดวย   
สุขลักษณะ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใด ถาย เท ทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 
ขอ ๑๐ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา อาคารหรือสถานที่ประเภทใดในบริเวณใดควรใหเอกชนผูได

รับอนุญาตเปนดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน      
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการแทนกรุงเทพมหานคร ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือสถานที่น้ันทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน หรือปดประกาศในที่เปดเผยบริเวณที่อาคารนั้นหรือสถานที่น้ัน
ตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน และเมื่อครบกําหนด ๓๐ วันแลว เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ตองให
เอกชนรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่ไดรับอนุญาตเปนผูดําเนินการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ    
มูลฝอยจากอาคารหรือสถานที่น้ันโดยเสียคาบริการตามอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุม
กิจการรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ 
คิดคาบริการ 

ขอ ๑๑ หามมิใหผูใดคุยเขี่ย ขุด ขน มูลฝอย ในที่รองรับมูลฝอย รถหรือเรือเก็บ ขน มูลฝอยหรือ
สถานที่เทมูลฝอยใด ๆ เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครที่มีหนาที่หรือผูไดรับอนุญาตจาก        
เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่
กรุงเทพมหานครกําหนด ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยคาธรมมเนียมการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
  กรณีบริเวณที่กําหนดในขอ ๑๐ ใหเอกชนผูไดรับอนุญาต เก็บคาบริการตามอัตราที่กําหนดใน      
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฎิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ขอ ๑๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติน้ีมีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 



 

 

ขอ ๑๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจออกขอบังคับ 
ระเบียบ คําส่ัง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 

(นายสมัคร  สุนทรเวช) 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศขอบัญญัติฉบับน้ี โดยที่เปนการสมควรกําหนดหามการถาย เท ทิ้ง หรือทําให
มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไวใหกําหนดใหมีที่รองรับ      
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
หรือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตลอดจนกําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวย         
สุขลักษณะ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาด ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการ    
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๒๘ บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติจึงจําเปนตองตราขอบัญญัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๒๓ ง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๔ 
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