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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกษม 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกษม  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลเกษมโดยไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลเกษมและนายอําเภอ

ตระการพืชผล  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกษม  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกษมตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติประกาศ  ระเบียบ  คําส่ังอื่น ๆ  ในสวนท่ีไดตราไวแลวหรือซึ่งขัดแยง

หรือขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกษม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจ

หนาท่ีตรวจดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินงานการสาธารณสุขในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเกษม

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พุทธศักราช  ๒๕๓๕ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ท่ีเล้ียงสัตว  หรือที่อื่น 
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

ขอ ๕ ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่  

อาคาร  หรือเคหสถานในครอบครองของตน 

ขอ ๖ ที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตวไดตามแบบ  ซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๗ ผูครอบครองสถานที่   อาคารหรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานท่ี  อาคาร   

หรือเคหสถานที่ครอบครองของตนไมใหมีขยะมูลฝอย  หรือส่ิงเปรอะเปอนในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๘ หามผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเปอนในทาง

สาธารณะ  หรือสาธารณะอ่ืนใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระวายน้ํา  บอน้ํา  

เวนแตในท่ีซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดตั้งใหไวโดยเฉพาะ 

ขอ ๙ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในทางสาธารณะหรือสถานที่อื่นใด  เวนแตจะไดใสภาชนะ 

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๑๐ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับขยะมูลฝอย 

ขอ ๑๑ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานท่ี  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนมูลฝอย   

หรือส่ิงปฏิกูลไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้นโดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนเมื่อไดมี

หนังสือแจงแกผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน   

หรือเมื่อไดปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  ณ  ท่ีเปดเผยในบริเวณท่ีกําหนด 

ไมนอยกวา  ๓  แหง  เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  ผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  

หรือเคหสถานจะตองแจงใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

แตฝายเดียวเทานั้นเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง   

โดยเสียคาธรรมเนียม  เก็บขนตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ หามผูใดดําเนินกิจการรับจางเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่อาคาร   

หรือเคหสถานซึ่งอยูในเขตเก็บขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศแลวตามขอ  ๑๑  

เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา 
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ขอ ๑๓ ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานซึ่งอยูนอกบริเวณที่เก็บขนมูลฝอย   

หรือส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๑๑  ผูครอบครองสถานที่   อาคาร  หรือเคหสถานซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น 

มิไดกําหนดใหกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๑๑  ตองกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผาหรือการฝงหรือโดยวิธีอื่นที่ไมขัดตอ

สุขลักษณะ 

ขอ ๑๔ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเกษม  ทําการขน  

คุย  เขี่ย  หรือมูลฝอยในที่รองรับรถขน  เรือขน  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวน

ตําบลเกษม  เวนแตไดรับอนุญาตตามขอ  ๑๒ 

ขอ ๑๕ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเกษม  ทําการขน  

คุย  เขี่ย  หรือเคล่ือนที่ส่ิงปฏิกูลในที่ถังรับเรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ  ของ

องคการบริหารสวนตําบลเกษม  เวนแตไดรับอนุญาตตามขอ  ๑๒ 

ขอ ๑๖ ผูใดจะประสงคขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกษมใหย่ืนคําขอตามแบบเงื่อนไขพรอมดวยหลักฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลเกษมกําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ ใบอนุญาตท่ีออกตามขอบัญญตันิี้ใหมอีายุหนึง่ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชได

เพียงเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกษมที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น 

การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียม

แลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อไดรับคําขอตอใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหทราบ

ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดตามวรรคสองใหขยายเวลาไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง  

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต  ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต  

ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิก 

การดําเนินกิจการนั้น  กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  แลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ  ๑๖  โดยอนุโลม

และใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้นโดยใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการ  ดังนี้ 

   (๒.๑)  ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไว   

และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒.๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และเลมท่ี  เลขท่ี  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 



หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุ

ไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตนั้นเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตและการไมปฏิบัติ 

หรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ 

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

อนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  

หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอบอกเลิกดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองไดรับความยินยอมจากเจาพนักงานทองถิ่นกอนเลิกดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๗ เมื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้  

ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุขและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ  ดังนี้ 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบพิจารณา 



หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือหลักฐานเกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครอง

อาคารหรือสถานที่นั้น 

  (๓) แนะนําใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น  ใหเจาพนักงานมีทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไข

ปรับปรุงใหถูกตองไดและถาผูดําเนินกิจการไมแกไข  หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุ

อันสมควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้น

หยุดดําเนินกิจการไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจาก

อันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตาม

สมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตกรณีท่ีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันทีและตองทําเปนหนังสือ

แจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําส่ังทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินการทราบหรือผูดําเนินการ

ไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําส่ังนั้นไวท่ีเปดเผย   

เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาไดทราบคําส่ังแลวตั้งแต

เวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๙ ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ   

ที่ฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงาน

สาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนหรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

เปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขอยางเรงดวนใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ัง 

ใหผูถูกกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาว  แกไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไข

หรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังในเรื่องการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตให 

ตออายุใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  หรือกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขมีคําส่ัง

ตามขอ  ๒๙  วรรคสอง  ผูที่ไดรับคําส่ังไมพอใจคําส่ังดังกลาวผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังนั้นไวชั่วคราว  คําส่ังของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหเปนที่สุด 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๑๖  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเกษมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบขอบังคับตาง ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิกาล  หนองแคน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเกษม 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกษม 

 เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนสงสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔) 

  ก.   คาเก็บขนมูลฝอยสําหรับอาคาร หรือเคหสถาน         

        -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐ ลิตร 

        -  วันหนึ่งเกิน    ๒๐ ลติร  แตไมเกิน    ๔๐ ลิตร 

        -  วันหนึ่งเกิน    ๔๐ ลติร  แตไมเกิน    ๖๐ ลิตร 

        -  วันหนึ่งเกิน    ๖๐ ลติร  แตไมเกิน    ๘๐ ลิตร 

        -  วันหนึ่งเกิน    ๘๐ ลติร  แตไมเกิน  ๑๐๐ ลิตร 

        -  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐ ลติร  แตไมเกิน  ๒๐๐ ลิตร 

        -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐ ลติร  แตไมเกิน  ๓๐๐ ลิตร 

        -  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐ ลติร  แตไมเกิน  ๔๐๐ ลิตร 

        -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐ ลติร  แตไมเกิน  ๕๐๐ ลิตร 

 

 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

 

 

๓๐ 

๕๐ 

๗๐ 

๙๐ 

๑๑๐ 

๒๓๐ 

๓๓๐ 

๔๓๐ 

๕๓๐ 

  ข.   คาเก็บขนมูลฝอยสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก 

(เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป) 

        -  วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐ ลติร แตไมเกิน  ๑ ลูกบาศกเมตร (๑,๐๐๐ ลิตร)  เดือนละ 

        -  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

        -  เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

           (หากเกินครึ่งใหคิดเทากับ  ๑ ลูกบาศกเมตร) 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

ค.   คาเก็บขนมูลฝอยสําหรบัหองชุด โรงแรม อพารทเมนท คอนโดมิเนยีม กิจการบานเชา 

หรือกิจการท่ีคลายคลึงกัน 

        -   ใหคิดจากจํานวนหอง (ท่ีขออนุญาตเปดบริการ) ๆ ละ ๑ บาท ตอวัน (เดือน

คิด ๓๐ วัน) หรือหองละไมเกิน ๒๐ ลิตร/เดือน  เดือนละ/หอง 

 

 

๓๐ 

  ง.   คาเก็บและขนขยะมูลฝอย เปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ  

       -   ไมเกิน  ๑ ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 

       -   เกิน ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 

       -   เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

           (หากเกินครึ่งใหคิดเทากับ  ๑ ลูกบาศกเมตร) 

 

๑๕๐ 

๑๕๐ 

๕๐ 

 



 
 

-๒- 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

   จ.   คาเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

-บอละไมเกิน 

 

๑๐๐ 

หมายเหตุ  (๑ ลูกบาศกเมตร = ๑,๐๐๐ ลิตร)  

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ดําเนินการตามมาตรา ๑๙ 

  ก.   รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน 

        ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   ฉบับละ 

  ข.   รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน 

        ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   ฉบับละ 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 
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