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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมลูฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลเขาดินโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาดินและนายอําเภอเขาพนม   

จึงไดตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารตําบลเขาดิน  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล

และขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาดินไดเมื่อประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาดินแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลเขาดิน  เรื่อง  การเก็บ  ขน  กําจัด  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

บรรดาขอบัญญัติตําบล  กฎ  ระเบียบหรือคําส่ังใดในสวนท่ีไดตราไวแลว  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ

ขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  น้ําเสีย  อุจาระ  หรือปสสาวะ  และใหหมายความรวมถึง

ส่ิงอื่นใดที่เปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษผัก  ผลไม   

เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เครื่องดื่ม  ส่ิงของตาง ๆ  และตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเปนส่ิงเหลือใช 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บานเรือน  โรงเรือน  โรงงาน  ราน  แผง  สํานักงาน   

ท่ีเก็บสินคา  หรือคลังเก็บสินคา  หรือส่ิงกอสรางอยางอื่นท่ีสรางขึ้น  ซึ่งมีบุคคลอาจเขาอยูอาศัย  หรือ 

เขาใชสอยได 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  ถนน  ทางเดิน  ทางน้ํา  หรือสถานท่ีอื่นใด   

ซึ่งมีไวใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน  หรือมีไวสําหรับการสัญจร  และหรือที่เอกชนที่มีไวเพ่ือบริการ

ประชาชนทั่วไป 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขในเขต

องคการบริหารสวนตําบลเขาดินที่ไดรับการแตงตั้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งออกตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน   

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลเขาดินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 

ขอ ๖ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิงหรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลทั้งหลายในที่สาธารณะ  

ใหถาย  เท  ท้ิง  กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลเขาดินจัดไวหรือกําหนดใหมี 

ขอ ๗ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  มูลฝอย  นอกที่รองรับที่องคการบริหารสวนตําบลเขาดินจัดไว  

หรือกําหนดใหมี  หรือที่รองรับที่เจาหนาที่ผูครอบครองอาคารสถานที่นั้น ๆ  จัดใหมีขึ ้นตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสวนทองถิ่น 

ขอ ๘ หามผูใด  คุย  เขี่ย  ขุด  ขน  มูลฝอย  ในที่รองรับมูลฝอย  รถขน  หรือสถานท่ีที่พัก 

มูลฝอย  เวนแตเปนการกระทําขององคการบริหารสวนตําบลเขาดิน  หรือบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ หามผู ใด  ขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปในที ่

หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสในภาชนะหรือท่ีมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอก  

และตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะโดยสารทางบกและทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขา 

ที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จะตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอย 

หรือที่กําจัดส่ิงปฏิกูล  ในอาคารหรือเขตอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ไวอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานท่ีนั้น

ไมใหมีการถายเทหรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด  ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  แกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๓ กรณีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลเขาดินตองเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลไปกําจัดเพ่ือถูกสุขลักษณะ  ใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นแจงใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  หรือบริเวณใด  ๆ  ไดทราบลวงหนา

ไมนอยกวา  ๑๕  วัน  หรือปดประกาศไว  ณ  อาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  หรือบริเวณใดไมนอยกวา  ๑๕  วัน 

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีใด ๆ  ตองการใหองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน  

หรือผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูจัดเก็บ  ขน  มูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลไปกําจัด 

ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  หรือบริเวณใด ๆ  ตองเสียคาธรรมเนียมเก็บขน   

ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน  ส่ิงปฏิกูล

และหรือมูลฝอยตามขอ  ๑๓  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๕ การเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยขามเขตทองถิ่นกันจะตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

   (๑) เจาพนักงานทุกทองถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตใหผูใดไดรับการทําการเก็บ  ขน   

ส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  โดยแจงวาจะนําส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัด   

ณ  เขตทองถิ่นอ่ืนเจาพนักงานทองถิ่นจะตองตรวจสอบวามีใบอนุญาต  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือ 

ขยะมูลฝอยจากทองถิ่นอื่นนั้น  จึงจะอนุญาตใหเก็บขน  โดยทําเปนธุรกิจได 

   (๒) กรณีที่ผูใดไดรับการทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในเขตทองถิ่นตนทาง  

แลวนําส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัดในเขตทองถิ่นปลายทาง  โดยคิดคาบริการท้ังการเก็บขน  

และการกํ าจัด  ผู ประกอบการตองขอใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจ าพนักงานทองถิ่ นตนทาง 

และขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจาพนักงานทองถิ่นปลายทาง  ซึ่งผูประกอบการคิดคาบริการไดตามอัตราที่

ทองถิ่นตนทางและปลายทางกําหนดไวในขอกําหนดทองถิ่นนั้น  ทั้งนี้  หากมีการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและหรือ 
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ขยะมูลฝอยผานทองถิ่นอื่น  นอกจากทองถิ่นตนทางและทองถิ่นปลายทางจะตองแสดงใบอนุญาตทําการ

เก็บขนจากเจาพนักงานทองถิ่นตนทาง  และขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจาพนักงานทองถิ่นปลายทาง  

รวมท้ังหลักฐานการขออนุญาตทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นนั้น  ๆ  ดวย 

   (๓) กรณีที่ผูใดไดรับการทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยโดยคิดคาบริการ

ในเขตทองถิ่นหนึ่งแลวนํามากําจัดโดยการถมที่  หรือโดยวิธีการอื่นใด  ในที่ซึ่งอยูในเขตทองถิ่นหนึ่ง  

บุคคลผูมีกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองที่ดินนั้นจะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นนั้น 

ขอ ๑๖ หามผูใดขุดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝง  หรือถม

ในท่ีดินใด  หรือโดยวิธีการอื่นใด  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริหาร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ กรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตองมี 

การปฏิบัติการตามท่ีจําเปนเพ่ือใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามลักษณะของมูลฝอยท่ีจัดเก็บ  โดยไมกอใหเกิด

อันตรายและการแพรของเชื้อโรคตามวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่

องคการบริหารสวนตําบลเขาดินกําหนดไวตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง  ๆ  ตามที่

องคการบริหารสวนตําบลเขาดินกําหนด 

ขอ ๒๐ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และหรือมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ี

องคการบริหารสวนตําบลเขาดินกําหนด 

ขอ ๒๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ใหตามคําขอ 



 หนา   ๒๗ 
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ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

   (๑) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๒๐  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 

   (๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ัง

ระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

กอนใบอนุญาตส้ินอายุตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลเขาดินกําหนดไว  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ

ชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๕ ใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเขาดินกําหนดไว 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ  

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต  

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑) สําเนาบันทึกแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจกรณีใบอนุญาตสูญหาย 

   (๒) ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 
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ขอ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหประทับ  ตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  

และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมอืชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

   (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๑ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขใบอนุญาต  หรือ

ปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาต 

   (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  

ตามขอบังคับนี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน 

ขอ ๓๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของ 
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ผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ ภายหลังขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชแลวหากมีกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหบังคับใชกฎกระทรวงนั้น 

ขอ ๓๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และให 

มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

บุญภาศ  ซื่อตรง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขาดนิ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูล   

๑.๑  คาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง  ๆ   

ลูกบาศกเมตรแรกหรือไมถึงลูกบาศกเมตรแรกลูกบาศกเมตรละ 

๑.๒  ลูกบาศกเมตรตอไป  ลูกบาศกเมตรละ 

เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตร  หรือเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ 

หนึ่งลูกบาศกเมตร 

 

๒๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๒ 

 

 

 

อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

๒.๑  คาเก็บ  และขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  

๕๐๐  ลิตร 

   (๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร    เดือนละ 

   (๒)  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร  เดือนละ 

   (๓)  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร  เดือนละ 

   (๔)  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร  เดือนละ 

   (๕)  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร เดือนละ   

   (๖)  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร เดือนละ 

   (๗)  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร เดือนละ 

   (๘)  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร เดือนละ 

   (๙)  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร เดือนละ 

๒.๒  คาเก็บ  และขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน   

๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 

   (๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   เดือนละ 

   (๒)  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร

หรือเศษของลูกบาศกเมตร     เดือนละ 

๒.๓  คาเก็บและขนมูลฝอย  เปนครั้งคราว   

   (๑)  ครั้งหนึ่ง  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   ครั้งละ 

   (๒)  ครั้งหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร  

หรือเศษของลูกบาศกเมตร     ครั้งละ 

 

 

 

 

 

๓๐ 

๖๐ 

๙๐ 

๑๒๐ 

๑๕๐ 

๓๐๐ 

๔๕๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐ 

๑๕๐ 



- ๒ - 
 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๓ 

 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

๓.๑  ใบอนุญาตดําเนินกิจการ  ในการทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

(คาธรรมเนียม/ป)        ฉบับละ 

๓.๒  ใบอนุญาตดําเนินกิจการ  ในการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

(คาธรรมเนียม/ป)        ฉบับละ 

๓.๓  ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ 
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