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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปาซาง   
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลปาซางโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซางและนายอําเภอดอกคําใต  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปาซาง  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาซางตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิก  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปาซาง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเก็บกวาดจากถนนตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกและมีกล่ินเหม็น 
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ขอ ๖ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาซางเปนอํานาจหนาที่ 

ขององคการบริหารสวนตําบลปาซางเทานั้นจะบริการเก็บใหกับทุกครัวเรือนโดยไมคิดคาบริการ 

ขอ ๗ ใหตลาด – รานคา  หรือโรงงานท่ีนอกเหนือจากครัวเรือนทําการกําจัดขยะดวยตนเอง  

หากใหองคการบริหารสวนตําบลปาซางดําเนินการจัดเก็บจะตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัติ 

ขอ ๘ ที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วและมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว ไดตามแบบ 

ซึ่งพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๙  ผูครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานที่อาคารหรือเคหสถาน 

ในครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลหรือส่ิงเปรอะเปอนหรือมีการถายเทหรือทิ้งมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 

หรือส่ิงเปรอะเปอนในประการที่ขัดตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๐  หามผูใดถายเททิ้งปลอยหรือทําใหมี ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในทางสาธารณสุข 

หรือที่สาธารณะอื่นใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่ง 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ  ๑๑  หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในทางสาธารณะหรือสถานท่ีอื่นใด  เวนแตจะไดรับใสภาชนะ

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ  ๑๒  หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ  ๑๓  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล

ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน  เมื่อไดมีหนังสือแจง   

แกผูครอบครองอาคารหรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลวผูครอบครอง

สถานที่อาคารเคหสถานจะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้นเก็บขนมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่อาคารหรือเคหสถาน 

ซึ่งตนครอบครอง  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๔  หามผูใดรับจางเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลจากสถานท่ี  อาคารหรือเคหสถานซึ่งอยูใน 

เขตเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศแลวตามขอ  ๑๑  เวนแตไดรับอนุญาต   

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา 
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ขอ  ๑๕  ผูครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

ตามขอ  ๑๒  และผูครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมิไดกําหนดใหกําจัด   

มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๑๒  ตองกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผาหรือผังหรือโดยวิธีอื่นใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๖  หามผูซึ่งมิไดเปนเจาพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตาํบลปาซาง  ทําการคุยเขี่ย 

หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  สถานที่ที่เทมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง   

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว 

ขอ  ๑๗  หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง  ทําการถายเท  

ขนหรือเคล่ือนที่ส่ิงปฏิกูลในถังรองรับ  รถขน  เรือขน  สถานท่ีเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหาร 

สวนตําบลปาซาง 

ขอ  ๑๘  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปาซางนี้มีความผิดตองระวางโทษ 

ปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ  ๑๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปาซางรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ชนะพล  เครือนวล 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปาซาง   

 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลป่าซาง  

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี รายการ บาท
 

๑ 
 
 
 
 
๒ 
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อัตราค่าธรรมเนียมขนสิง่ปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูลคร้ังหน่ึง ๆ เศษของลกูบาศก์เมตร 
หรือลกูบาศก์เมตร และลูกบาศก์เมตรตอ่ ๆ ไป          ลูกบาศก์เมตรละ 
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ใหคิ้ดเท่ากับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร 
 
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ทีม่ีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน   
 ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
 วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                                     เดอืนละ 
 วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตร 
 หรือเศษของลกูบาศก์เมตร                                            เดอืนละ 
ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราวครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร 
 ครั้งละเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 
 หรือเศษของลกูบาศก์เมตร                                   ลกูบาศก์เมตรละ 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตดําเนินกิจการ 
ก. รับทําการเก็บ ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ 
 ประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                             ฉบับละ 
ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย โดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ 
 ประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                             ฉบับละ  
ค. ใบแทน ใบอนุญาต                                                       ฉบับละ   
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