
 หนา   ๑๔๘ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต 

เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลมลูฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลคีรี เขตโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคีรี เขต 

และนายอําเภอธารโต  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลคีรีเขตแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัติตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสเศษอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลอดจน 

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวาเจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งโดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การกําจัดปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตาํบลครีีเขต  เปนอํานาจหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต  แตฝายเดียวเทานั้นในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหาร 

สวนตําบลคีรีเขต  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการ

บริหารสวนตําบลคีรีเขต 

ขอ ๖ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ท้ิงหรือทํา  ใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในท่ีหรือทางสาธารณะ  

เปนตนวาถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต  

จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก   

ขอ ๘ หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต  เวนแตการกระทําของพนักงาน   

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณสถานท่ีอาคาร 

หรือเคหสถานในครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลหรือมีการถายเทหรือทิ้งมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 

ในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๐ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ิน  

เหม็นรั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร   

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถายเท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ   

ขอ ๑๒ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดจัดทํา

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๓ องคการบริหารสวนตําบลคีรีเขตกําหนดใหเขตองคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต 

เปนสถานที่หรือบริเวณที่ตองทําการเก็บขนขยะมลูฝอยหรอืส่ิงปฏิกลูไปทําการกําจัดใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  

โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บของผูครอบครองสถานที่หรือเคหสถานจะตองใหเจาหนาที่ขององคการ

บริหารสวนตําบลคีรีเขตหรือบุคคลผูไดรับอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขนขยะ

มูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่อาคารหรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บ  ขน

ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลคีรีเขตทําการขน   

คุยเขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต 

ขอ ๑๕ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคีรีเขตทําการถายเท  

ขนหรือเคล่ือนที่ ส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  สถานท่ีเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหาร 

สวนตําบลคีรีเขต 

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  

แบบ  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต  

กําหนด  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
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  (๓) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  (๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคีรีเขตกําหนด 

  (๕) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลซึ่งแสดง

รายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

   ก. วิธีการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

   ข. วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม 

    เหตุรําคาญความปลอดภัยตอสุขภาพชีวิตรางกายและทรัพยสิน  รวมทั้ง 

    สุขอนามัยของประชาชน 

   ค. สถานที่และวิธีการในการกําจัดส่ิงปฏิกูลที่เก็บขน 

  (๖) รายละเอียดจํานวนพนักงานและระบุหนาที่พอสังเขป 

  (๗) รายละเอียดจํานวนและประเภทยานพาหนะและอุปกรณที่ใชในการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

  (๘) หลักฐานแสดงการเปนผูมีความรูความสามารถดานการอนามัยและส่ิงแวดลอม  (ถามี)   

ขอ ๑๗ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม

องคการบริหารสวนตําบลคีรีเขตกําหนด 

ขอ ๑๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออก

ใบอนุญาตตามแบบ  แบบ  ๒ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัติตําบลนี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากพนักงานทองถิ่นหากมิไดรับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๐ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ

และความรับผิดชอบโดยการผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่น
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ภายในกําหนดสามสิบวนักอนวนัที่เริ่มใหบริการ  ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชี

อัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง

พนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอ  ๑๖  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 

  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๙   

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบ

ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต 

ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  แบบ  ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  แบบ  ๔ 

ขอ ๒๖ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  แบบ  ๔ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอรับแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  แบบ  ๔  ภายในสิบหาวัน   

นับแตวันที่ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๘ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกแบบใบแทนอนุญาตใหใชแบบ  แบบ  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๙ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๐ ใหแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคีรีเขตกําหนด 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  แบบ  ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  แบบ  ๒ 

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  แบบ  ๓   

  (๔)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  แบบ  ๔ 

ขอ ๓๑ กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได  ๑๕  วัน  กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาต

ทราบในกรณีที่ ไมพบผู รับใบอนุญาตหรือผู รับใบอนุญาตไมยอมรับคํา ส่ังดังกลาวใหส งคํา ส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคํา ส่ังแลวตั้ งแต เวลาที่คํา ส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคีรีเขตมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประทีป  ทองคาํ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคีรเีขต 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2559 
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  อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหนึ่ง ๆ   

- เศษของลูกบาศกเมตรหรอลูกบาศกเมตรแรก   
 และลูกบาศกเมตร  ตอ ๆ  ไป                                          ลูกบาศกเมตรละ 
- เศษไมเกินคร่ึงลูกบาศกเมตรและเศษเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร   

ใหคิดเทากับ  1  ลูกบาศกเมตร 
ก. คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปรายเดือน 
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร                             เดือนละ 
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน  20  ลิตร  แตไมเกิน  500  ลิตร   

คาเก็บและขนทุก ๆ  20  ลิตรหรือเศษของแตละ  20  ลิตร     เดือนละ 
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน  500  ลิตร  แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร       เดือนละ 
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ   

ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร                            เดือนละ 
ข. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนคร้ังคราว 
- คร้ังหนึ่ง ๆ  ไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร                               คร้ังละ 
- คร้ังหนึ่ง ๆ  เกิน  1  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร   

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                        ลูกบาศกเมตรละ 
 
  อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตทั่วไป 
การรับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                            ฉบับละ 
การรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                            ฉบับละ 

 

 
 
 

200 
 
 
 

100 
 

30 
30 

 
300 

 
150 

 
150 

 
 
 

4,000 
 

4,000 

 
 
 
 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


