
 หนา   ๕๗ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง   
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และขยะมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลคลองยางโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง   

และนายอําเภอเกาะลันตา   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลคลองยางแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกบรรดา  ขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ขอระเบียบ  คําส่ังอื่นที่ไดบัญญัติไวกอนแลว 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และความหมายรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลอดที่เล้ียงสัตว

หรือที่อื่น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
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  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

  “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  

ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  หรือผูที่นายก

องคการบริหารสวนตําบลคลองยางแตงตั้งหรือมอบหมาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  เปนอํานาจหนาท่ี 

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  แตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

ขอ  ๖  หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  เวนแต  ในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  

จัดไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ  ๗  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะเวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด 

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ  ๘  หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับรถขน  เรือขน   

สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  เวนแตเปนการกระทํา 

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

ขอ  ๙  หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรองรับ  รถขน  เรือขน 

หรือสถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  เวนแตเปน 

การกระทําของพนักงานหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 
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ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

ขอ  ๑๑  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ   ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๒  ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็นรั่ว

ออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิด  กันแมลงและสัตวได  ตามแบบซึ่งพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๑๓  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานท่ีนั้น

ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๔  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ   ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๕  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และขยะมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ 

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน 

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ไมนอยกวา  ๓  แหง  เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  นับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  

สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแลวฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียม 

เก็บตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยตามขอ  ๑๕  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝงหรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 
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ขอ  ๑๗  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา

เปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดวาบริการใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑   

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองยางกําหนด 

ขอ  ๑๙  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขยะ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหเปนไป

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองยางกําหนด 

ขอ  ๒๐  เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรับคําขอใบอนญุาต  ใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒ 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอตัราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับใบอนุญาต

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการทุกราย   

โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ 

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน   

กอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี ้ อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่เกินกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการขัน้สุดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือแจง 

พนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  กอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้   

  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๒ 
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  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม. ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการได 

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๖ ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๒๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันท่ี 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวยและใหมีวนั  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 
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ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี่  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒ 

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บขนหรือกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๕ 

ขอ ๓๓ กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน  ๑๕  วัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกส่ังพัก 

ใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๓๔  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๕  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ในขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  ขอ  ๒๔  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓   

วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๖  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๒๙  หรือขอ  ๓๑  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญตั ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๗  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๓๓  วรรคหนึ่ง   

มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๘  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ในขอหนึ่งขอใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองความในขอ  ๓๔  ขอ  ๓๕   

ขอ  ๓๖  ขอ  ๓๗  แหงขอบัญญัตินี้ 
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ขอ  ๓๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  กมุภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เจริญ  หมัดเหย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองยาง   



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

๓ 

 

 

 

 

๔ 

คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย ดังนี้ 

บานพักอาศัย รานขายของชํา/รานคาตาง ๆ/รานตัดผม 

       - ไมเกิน ๒๐ ลิตร/วัน เดือนละ 

       - ไมเกิน ๔๐ ลิตร/วัน เดือนละ 

       - ตั้งแต ๔๑ ลิตร/วันข้ึนไป เดือนละ 

สถานีบริการน้ํามัน/อูซอมรถ/สํานักงาน/บริษัท/หางราน/ฟารมเลี้ยงสัตว/

สถานท่ีราชการ 

       - ไมเกิน ๑๐๐ ลิตร/วัน เดือนละ 

       - ตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ลติร/วัน เดือนละ 

       - ตั้งแต ๒๐๑ ลิตร/วันข้ึนไป เดือนละ 

โรงงานอุตสาหกรรม/โกดังเก็บของ/ตลาดนัด                                          

       - ไมเกิน ๓๐๐ ลิตร/วัน เดือนละ 

       - ตั้งแต ๓๐๑ - ๕๐๐ ลติร/วัน เดือนละ 

       - ตั้งแต ๕๐๑ - ๘๐๐ ลติร/วัน เดือนละ 

       - ตั้งแต ๘๐๑ ลิตร/วันข้ึนไป เดือนละ 

กรณีอ่ืน ๆ ท่ีไมอยูในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมนี้ คิดตามปริมาณขยะมูลฝอย 
 

 

 

๔๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 ๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๖

