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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ  

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบและนายอําเภอปาซาง  จึงตราบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบนับตั้งแตประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบแลวหกสิบวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบอําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน 

บรรดาขอบังคับ  ขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดท่ีเล้ียงสัตวหรือที่อื่น 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน  

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ 

“ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหาร

สวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีกฎหมายกําหนดใหเปน

ราชการสวนทองถิ่น 

“ผูไดรับการแตงตั้ง”  หมายความวา  พนักงานหรือขาราชการในสังกัดของราชการสวนทองถิ่น 

ท่ีไดรับการแตงตั้ งจากเจาพนักงานทองถิ่นให เปนเจาพนักงานตามมาตรา  ๔๕  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบเปนอํานาจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการวรรคหนึ่ง

แทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ 

ขอ ๖ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ 

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหาร 

สวนตําบลน้ําดิบจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกลูในที่หรอืทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
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ขอ ๙ หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขนหรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน  

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบเวนแตเปน 

การกระทําของพนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมี 

กล่ินเหม็นรั่วออกมา  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

ในวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  หรือสถานท่ีบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ไมนอยกวาสามแหง  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  นับตั้งแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครอง

อาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขน

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานท่ีบริเวณนั้น ๆ  ซึ่ งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู   

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบนี้   
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ขอ ๑๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๗ หามมิใหผูใดดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะดําเนินการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ

รายละเอียดท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบกําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบกําหนด 

ขอ ๑๙ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่

องคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบกําหนด 

ขอ ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตอง   

และความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลวและเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบกําหนด 

ขอ ๒๑ ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลา 

ในการใหบริการและความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญาโดยสง สําเนาสัญญาละใบเสร็จรับเงิน 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่เริ่มการใหบริการ 
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ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราบริการชั้นสูงทายขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลนี้ 

ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง  

เจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตอปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

(๒) ปฏิบัติตามระเบียบรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๒ 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ   

ขอบัญญัติฯ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ   

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามรายละเอียดท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบกําหนด  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอ  

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการได  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุ

ใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

องคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบกําหนด 

ขอ ๒๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ให ย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบกําหนด 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ

กําหนดภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

แลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบกําหนด 

โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ัง 

ลงลายชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ตองแสดงใบอนุญาตไว   

โดยเปดเผย  และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํางานเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชตามแบบพิมพท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัติองคการริหารสวนตําบลนี้ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชตามแบบพิมพท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลนี้ 

(๓) คําขอตออนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชตามแบบพิมพท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ 

(๔) คําขออนุญาตกิจการตาง ๆ  ใหใชตามแบบพิมพท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลนี้ 

ขอ ๓๓ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๔ ผู ใ ด ฝ า ฝ น ข อ บั ญญั ติ นี้ ใ น ข อ   ๑ ๗   ต อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ต า มม าต ร า   ๗ ๑   

แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผู ใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ ในขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  หรือขอ  ๒๔  ตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ ผู ใ ด ฝ า ฝ น ข อ บั ญญั ติ นี้ ใ น ข อ   ๒ ๙   ต อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ต า มม าต ร า   ๘ ๔   

แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือ 

มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้น

ตองดวยความในขอ  ๓๔  ขอ  ๓๕  ขอ  ๓๖  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๘ นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มงคล  หมื่นอภัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลน้ําดิบ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําดิบ 
เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๑ อัตราคาเก็บและขนสงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔) 

(๑) คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
- เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก ลูกบาศกเมตรละ  ๒๕๐ บาท 
และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป       ๑๕๐ บาท 
- เศษไมเกินครึ่งของลูกบาศกเมตร 
- เศษเกินครึ่งของลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 

(๒)  คาเก็บขนมูลฝอยท่ัวไป 
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 

- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ     ๔๐ บาท 
- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร   เดือนละ     ๔๐ บาท 
แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร   
หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร 
- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ          ๒,๐๐๐  บาท 
แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  เดือนละ          ๒,๐๐๐  บาท 
คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  
หรือเศษของลูกบาศกเมตร 

(ข) คาเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 
- ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ   ๑๕๐ บาท 
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ  ๑๕๐ บาท 

  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 
  หรือเศษของลูกบาศกเมตร 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ         
คิดคาบริการ 

(ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ                   ๕,๐๐๐ บาท 
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ                   ๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
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