
 หนา   ๙๐ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ  วาดวยการกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือและนายอําเภอคลองทอม   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เ รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ   

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 



 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ  อาจรวมกับ

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย

อันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  

และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

มูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบล  

คลองทอมเหนือ  การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ  จัดไวใหแตละพ้ืนท่ีของหมูบานโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
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ขอ ๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร  

สวนตําบลคลองทอมเหนือ 

ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๑๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๓  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สาคร  มแีกว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองทอมเหนือ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2559 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

1 อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา  20  (4)  

   ก. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับอาคารหรือเคหะ 
 วันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร  เดือนละ 

 วันหนึ่งเกิน  20  ลิตร  แตไมเกิน  40  ลิตร  เดือนละ 
 วันหนึ่งเกิน  40  ลิตร  แตไมเกิน  60  ลิตร  เดือนละ 
 วันหนึ่งเกิน  60  ลิตร  แตไมเกิน  80  ลิตร  เดือนละ 

 วันหนึ่งเกิน  80  ลิตร  แตไมเกิน  100  ลิตร  เดือนละ 
 วันหนึ่งเกิน  100  ลิตร  แตไมเกิน  200  ลิตร  เดือนละ 
 วันหนึ่งเกิน  200  ลิตร  แตไมเกิน  300  ลิตร  เดือนละ 

 วันหนึ่งเกิน  300  ลิตร  แตไมเกิน  400  ลิตร  เดือนละ 
 วันหนึ่งเกิน  400  ลิตร  แตไมเกิน  500  ลิตร  เดือนละ 
  ข. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด  โรงงานอุตสาหกรรม

 หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก  (เกิน  500  ลิตร/วันข้ึนไป) 
 วันหนึ่งไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร    เดือนละ 
 วันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 

 หรือเศษของลูกบาศกเมตร    เดือนละ 
  ค. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
 ไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร     เดือนละ 

 แตถาเกิน  1  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตรละ   
 หรือเศษของลูกบาศกเมตร   ลูกบาศกเมตรละ 
  ง.   คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง  ๆ 

 เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศก 
 เมตรตอ  ๆ  ไป      ลูกบาศกเมตรละ 
 เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

 (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  1  ลูกบาศกเมตร) 

 

 
30 

40 
60 
80 

100 
300 
500 

700 
900 

 

 
2,000 
2,000 

 
 

150 

 
150 

 

 
250 
150 

2 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน  

รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามมาตรา  19 
  ก. รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
 ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการฉบับละ 

  ข.   รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
 ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ 

 

 
 

5,000  ตอป 

 
5,000  ตอป 
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