
 หนา   ๒๑๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสไทย 
เรื่อง   การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่   ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวน

ตําบลไสไทยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไสไทยและนายอําเภอเมืองกระบี่   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสไทย  เรื่อง  การกําจัดมูลฝอย   

และส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไสไทยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลไสไทย  เรื่อง  การกําจัดมูลฝอย 

และส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไสไทย 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  โดยรวมถึงเศษสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรม  ไมวาจะเปนเศษวัตถุ  หรือกากอุตสาหกรรม  ที่

เกิดจากกระบวนการผลิต  หรือเศษกระดาษจากสํานักงาน   

“ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   
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ขอ  ๖  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ   

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

เสียกอน   

ขอ  ๗  ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยในสถานที่  

อาคาร  หรือเคหสถานในครอบครองของตน  และตองรักษาบริเวณสถานท่ีอาคาร  หรือเคหสถาน   

ในครอบครองของตน   

ขอ  ๘  ที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  และมีฝาปดมิดชิด  กันแมลงวันและสัตวไดตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ   

ขอ  ๙  หามผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลในทางสาธารณะ  หรือท่ีสาธารณะ

อื่นใดเปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  ลําคลอง  คู  สระ  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดตั้ง  หรือจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ   

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท   

สําหรับผูแจงขอมูลผูฝาฝนหรือผูไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลไสไทย  

อาจกําหนดเงินรางวัลเปนจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของวงเงินคาปรับ   

ขอ  ๑๐  หามผูใดถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในท่ีรองรับมูลฝอย  และหามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปใน    

ทางสาธารณะหรือสถานที่สาธารณะอื่นใด  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูล  หรือ

กล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก   

ขอ  ๑๑  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนมูลฝอย 

หรือส่ิงปฏิกูลไปทําการกําจัดใหถูกดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกคาธรรมเนียมเก็บขนเมื่อไดมีหนังสือแจงแก 

ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  หรือเมื่อไดปดประกาศ

กําหนดบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  ณ  ที่เปดเผยในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวา  ๓  แหงเปนเวลา

ไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  ผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถานตองใหเจาหนาที่

ของพนักงานทองถิ่นหรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูลจากสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถานซึ่งตนรับรองโดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๑๒  ผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือเคหสถาน  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูล 

ตามขอ  ๑๑  และผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมิใหกําหนดให
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กํา จัดมูลฝอยหรือ ส่ิ งปฏิกูลตามขอ  ๑๑  ตองกํ า จัดมูลฝอย  หรือ ส่ิ งปฏิกูลตามคํ าแนะนํ า 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผาหรือฝงโดยวิธีอื่นใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ   

ขอ  ๑๓  หามผูซึ่งมิไดเปนเจาพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลไสไทย  ทําการ

ขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  หรือขน  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด  ๆ  และมิใหทําการ

ถายเท  ขน  หรือเคล่ือนที่ ส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  สถานท่ีเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูล 

ขององคการบริหารสวนตําบลไสไทย 

ขอ  ๑๔  อัตราคาธรรมเนียมในการจัดเก็บใหเปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทาย

ขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๑๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้มีความผิดตามมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  (๕)  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๑๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไสไทยเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

หราบ  หงาฝา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไสไทย 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสไทย 
เรื่อง  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

อัตราคาเกบ็ขนส่ิงปฏิกูล หรอืมูลฝอย 
๑.๑  คาเก็บและขนส่ิงปฏิกลู 
      ๑.๑.๑  ครัง้หนึ่ง  ๆ  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก
ลูกบาศกตอ  ๆ  ไป  ลูกบาศกเมตรละ 
       ๑.๑.๒  เศษไมเกินครึง่ลูกบาศกเมตร  (เศษเกนิครึ่งลูกบาศก  ใหคิด
เทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
      ๑.๒.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ทีม่ีมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน   
๕๐๐  ลิตร 
         ก.  วนัหนึ่งไมเกนิ  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 
         ข.  วนัหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  คาเก็บและขนทุก  ๆ  ๒๐  ลิตร   
หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร เดือนละ 
      ๑.๒.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ทีม่ีมูลฝอยวันหนึ่งเกนิ 
๕๐๐  ลิตรขึน้ไป 
         ก.  วนัหนึ่งไมเกนิ  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
         ข.  วนัหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก  ๆ  
ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
      ๑.๒.๓  คาเก็บขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 
         ก.  ครัง้หนึ่ง  ๆ  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครัง้ละ 
         ข.  เกนิ  ๑  ลูกบาศกเมตร คาเกบ็และขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตรลูกบาศกเมตรละ  
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต 
๒.๑  ใบอนญุาตดาํเนินกิจการรบัทําการเกบ็  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอยโดยทํา 
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ 
๒.๒  ใบอนญุาตดาํเนนิกิจการรับทาํการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา 
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ 
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