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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคือเวียง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคือเวียง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

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  องคการบริหารสวนตําบลคือเวียง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาํบลคอืเวยีงและนายอําเภอดอกคาํใต  จึงตราขอบัญญัตไิว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคือเวียง  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคือเวียงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๓  แหงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคือเวียง  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน” 

ขอ ๔ ใหเพ่ิมบทนิยามตอไปนี้ในขอ  ๔  แหงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคือเวียง  

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

“ผูดอยโอกาส”  หมายความวา  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ที่ไมมีผูดูแล 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๐  แหงขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลคือเวียง  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึง่อยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคือเวียง  จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการ  เก็บ  

ขน  แกองคการบริหารสวนตําบลคือเวียงตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ผูดอยโอกาสที่จะขอยกเลิกคาธรรมเนียมการใหบริการ  เก็บ  ขนมูลฝอย  ใหย่ืนคํารองขอยกเวน

คาธรรมเนียมตอองคการบริหารสวนตําบลคือเวียงเปนรายไปและตองมีมติรับรองจากประชาคมหมูบาน

และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการขยะองคการบริหารสวนตําบลคือเวียง  โดยตองมีขยะในหนึ่งวัน 

ไมเกิน  ๕  ลิตร 

ครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ตําบลคือเวียง  แตพักอาศัยในรอบ  ๑  เดือนไมเกิน  ๑๐  วัน  จะตอง 

เสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ  ขนขยะแกองคการบริหารสวนตําบลคือเวียงตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ 

ครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ตําบลคือเวียงที่มีบานเลขท่ี  แตไมมีผูอยูอาศัยใหย่ืนคําขอยกเลิกคาธรรมเนียม

การเก็บขนขยะตอเจาพนักงานสาธารณสุข  โดยความเห็นชอบของเจาพนักงานทองถิ่น” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคือเวียง  

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และใหใชบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้แทน 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ศรีหลา  เผาใจมา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคือเวียง 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคือเวียง 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ บาท 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 

อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระ  หรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ   
 ก. เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก   
  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป   ลูกบาศกเมตรละ 
 ข. เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
 ค. เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 
๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยเดือนหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
 ก. วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร   เดือนละ 
 ข. วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐  ลิตร   
  หรือเศษของ  ๒๐  ลิตร   เดือนละ 
๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
 ก. วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   เดือนละ 
 ข. วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   
  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร   
  หรือเศษของลูกบาศกเมตร   เดือนละ 
๑.๔ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 
 ก. ครั้งหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   ครั้งละ 
 ข. ครั้งหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   
  คาเก็บและคาขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร   
  หรือเศษของลูกบาศกเมตร   ลูกบาศกเมตรละ 
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใบอนุญาตดําเนินกิจการทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  ดวยการคิดคาบริการ   
๒.๑ รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   ฉบับละ 
๒.๒ รับทําการจัดการสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย   ฉบับละ 

 
 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 

๒๕ 
 

๒๕ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 
 

๑๕๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 หมายเหตุ 

 ๑. ครัวเรือนท่ีไมไดอาศัยอยูประจํา  หลังละ  ๑๐  บาทตอเดือน   
 ๒. ครัวเรือน  หลังละ  ๒๕  บาทตอเดือน 
 ๓. รานคา  รานอาหาร  ขนาดเล็ก  หลังละ  ๓๕  บาทตอเดือน 

 ๔. รานคา  รานอาหาร  ขนาดกลาง  แหงละ  ๔๕  บาทตอเดือน 
 ๕. รานคา  รานอาหารขนาดใหญ  แหงละ  ๑๐๐  บาทตอเดือน 
 ๖. ตลาด    แหงละ  ๒๐๐  บาทตอเดือน 

 ๗. โรงงาน  แหงละ  ๕๐๐  บาทตอเดือน 
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