
หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังทอง 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังทอง  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล  

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวังทอง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังทองและนายอําเภอศรีสําโรง  จึงไดตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังทอง  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลวังทองแลว  ๑๕  วัน   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบและคําส่ังใด ๆ  ในสวนที่ตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด  

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัสดุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งไมใชเปนของเอกชนและ  

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   



หนา   ๖๒ 
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  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทอง   

  “ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลวังทองที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลวังทองใหปฏิบัติ 

หนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทอง  

เปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวังทองแตฝายเดียวเทานั้น   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลวังทองอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ   

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง   

หามผูใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ   

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ ผูครอบครองสถานที่อาคารหรือเคหสถานตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยในสถานท่ีอาคาร

หรือเคหสถานในครอบครองของตน   

ขอ ๗ ที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วและมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตวไดตามแบบที่เจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ   

ขอ ๘ ผู ครอบครองสถานที่   อาคารหรือเคหสถานต องรักษาบริ เวณสถานท่ีอาคาร 

หรือเคหสถานในครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอยส่ิงปฏิกูลหรือส่ิงเปรอะเป อนหรือมีการถายเท 

หรือทิ้งมูลฝอยส่ิงปฏิกูลหรือส่ิงเปรอะเปอนที่เปนการขัดตอสุขลักษณะ   

ขอ ๙ หามมิใหผู ใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเป อน 

ในท่ีหรือทางสาธารณะเวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลวังทองจัดไวให   

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด 

ไมใหส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นออกมาขางนอกและจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๑ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย   
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ขอ ๑๒ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารสถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล  

และมูลฝอยไปกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน  เมื่อมีหนังสือแจง  

แกผูครอบครองอาคาร  สถานที่  ทราบลวงหนาอยางนอยไมต่ํากวา  ๑๕  วัน  หรือเมื่อไดปดประกาศ  

กําหนดบริเวณเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวังทอง   

เปนเวลาไมต่ํากวา  ๑๕  วัน  นับแตวันประกาศแลวผูครอบครองอาคารสถานท่ีจะตองใหเจาหนาท่ี   

ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือบุคคลผูท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นฝายเดียวเทานั้น  เก็บส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยจากอาคารสถานที่ซึ่งตนครอบครองโดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีกําหนด   

ทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๓ หามมิใหผูใดรับจางเก็บ  ขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่อาคารหรือเคหสถาน  

ซึ่งอยูในเขตเก็บ  ขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศแลวตามขอ  ๑๒  เวนแตไดรับ  

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา   

ขอ ๑๔ ผูครอบครองสถานท่ี  อาคารหรือเคหสถาน  ซึ่งอยูบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  

ตามขอ  ๑๒  และผูครอบครองสถานที่อาคารหรือเคหสถาน  ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมิไดกําหนดใหกําจัด  

มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๑๒  ตองกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงาน  

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผาหรือฝงหรือวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ   

ขอ ๑๕ หามผูซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลวังทอง  ทําการถายเท  ขนหรือเคล่ือนที่

ส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง   

ขอ ๑๖ หามผูซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลวังทอง  ทําการถายเท  ขน   

หรือเคล่ือนที่ส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  สถานท่ีเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง   

ขอ ๑๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท   

ขอ ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังทองเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประดิษฐ  พละทรัพย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัทอง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังทอง 

เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

ลําดับท่ี 

 
ประเภท  จํานวนเงิน 

๑. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

(ก)  คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือน 

  (๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร   

  (๒)  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร   

  (๓)  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร 

  (๔)  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร   

  (๕)  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร   

  (๖)  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร   

  (๗)  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร 

  (๘)  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร 

  (๙)  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร   

(ข)  คาเก็บและขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว 

  (๑)  ครั้งหนึ่ง ๆ  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

  (๒)  ครั้งหนึ่ง ๆ  เกิน  ๑  ลกูบาศกเมตร  คาเก็บและขนขยะ 

  ทุก ๆ  ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร 

 

 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

 

ครั้งละ 

 

ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

 

 

๒๐  บาท 

๓๐  บาท 

๔๐  บาท 

๕๐  บาท 

๖๐  บาท 

๑๐๐  บาท 

๒๐๐  บาท 

๓๐๐  บาท 

๔๐๐  บาท 

 

๑๐๐  บาท 

 

๕๐  บาท 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
 

  ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  (๑)  รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 

  (๒)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 

 

 

 

 

 
 

ฉบับละ 

ฉบับละ 

 

 

 
 

๒,๐๐๐  บาท 

๒,๐๐๐  บาท 
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