
 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  วาดวยการจัดการมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมและนายอําเภอนครไทย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบังคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลน้ํากุมตัง้แตวนัถดัจากวันประกาศ  

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมใหเปนอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย  

หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาต

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยองคการ

บริหารสวนตําบลน้ํากุมจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 หนา   ๑๙๔ 
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ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  

ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม   

การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

  (๓)  หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือทําการใด ๆ  ในที่รับรอง  รถเข็น  

หรือท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน   

หรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม 

  (๔)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดมูลฝอยอันอาจ

ทําใหเกิดมลภาวะใด ๆ  ที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตไดกระทําโดยวิธีท่ี 

ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําจากเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ขอ  ๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมกําหนด  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  ประกาศกําหนด  
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ขอ  ๑๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรให 

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๓  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

       (๑.๑)  รับทําการเก็บ  ขนไดเฉพาะในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมเทานั้น 

       (๑.๒)  หามทําลาย  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

       (๑.๓)  วิธีเก็บ  ขนมูลฝอย  ใหเปนไปอยางถูกสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎ 

กระทรวงสาธารณสุข 

       (๑.๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมประกาศกําหนด 
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   (๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

       (๒.๑)  หามทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

       (๒.๒)  วิธีกําจัดมูลฝอย  ใหเปนไปอยางถูกสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกระทรวง

สาธารณสุข 

       (๒.๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๔  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาทีต่องเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครัง้  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลน้ํากุม 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๙๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๐  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๑  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   



 หนา   ๑๙๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๔  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สนิท  จันดาวงษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลน้ํากุม 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2559 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ อัตรา

คาธรรมเนียม 

1 อัตราคาเก็บขนมูลฝอย   

๑.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน   

  (ก)  สําหรับอาคารหรือบานเรือน   

    -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                                            เดือนละ   

    -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐  ลิตร   

        หรือเศษของแตละ  ๒๐  ลิตร                                      เดือนละ   

  (ข)  สําหรับอาคารหรือบานเรือนตามหมูบานจัดสรร   

        หรือหมูบานทํานองเดียวกันเหมาจาย                             หลัง/เดือนละ   

  (ค)  สําหรับอาคารหรือบานเรือนตามหองชุด  หองเชา   

        หรือหองอ่ืน ๆ  ทํานองเดียวกันเหมาจาย                         หลัง/เดือนละ   

  (ง)  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  รานคา   

       หรือสถานประกอบการอ่ืน ๆ   

    -  วันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร                                      เหมาจายเดือนละ   

    -  วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร     เหมาจายเดือนละ   

    -  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร   

        หรือเศษของแตละลูกบาศกเมตร                              เดือนละ   

๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอย  เปนครั้งคราว   

  (ก)  ครั้งหนึ่ง ๆ  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   

  (ข)  ครั้งหนึ่ง ๆ  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตร   

        หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                    ลูกบาศกเมตรละ   

 

 

 

15 

 

30 

 

15 

 

10 

 

 

500 

1,000 

 

2,000 

 

 

150 

150 

2 อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยคาบริการ 

2.1  รับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย                                                   ฉบับละ 

2.2  รับทําการกําจัดมูลฝอย                                                       ฉบับละ 

 

 

5,000 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูง 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2559 
 

 
คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป    
  (๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน      
  -  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่ง ๆ  ไมเกิน  ๒๐  ลิตร           เดือนละ 40 บาท 
  -  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่ง ๆ  เกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร    
     คาเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐  ลิตร  หรือเศษของแตละ  ๒๐  ลิตร     เดือนละ 40 บาท 
  -  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่ง ๆ  เกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   เดือนละ 2,000 บาท 
  -  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่ง ๆ  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   
     คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร   

 
เดือนละ 

 
2,000 

 
บาท 

  (๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว      
  -  ครั้งหนึ่ง ๆ  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร             เดือนละ 150 บาท 
  -  ครั้งหนึ่ง ๆ  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขน   
     ทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร       

 
ลูกบาศกเมตรละ 

 
150 

 
บาท 
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