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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๓  และ

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวและนายอําเภอแวงนอย  จึงไดตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลทานางแนว  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลทานางแนวแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

บรรดา  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังอื่นใด  ซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก 

มีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  หรือที่อื่น ๆ 

“ทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถ

ใชสัญจรได 
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“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  

ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวหรือ 

ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือผูซึ่งไดรับ 

การแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ ผูครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่อาคาร 

หรือเคหสถานในครอบครองของตน 

ขอ ๖ ที่ รองรับมูลฝอยตองไมรั่ ว   หรือมีฝาปดมิดกันแมลงวันและสัตว ไดตามแบบ   

ซึ่งพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๗ ผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานที่อาคารหรือ 

เคหสถานในครอบครองของตนไมใหมูลฝอยส่ิงปฏิกูลหรือส่ิงเปรอะเปอนหรือมีการถายเทหรือทิ้งมูลฝอย   

ส่ิงปฏิกูลหรือส่ิงเปรอะเปอนในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๘ หามผูใด  ถายเท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลหรือส่ิงเปรอะเปอนในทางสาธารณะ  

หรือท่ีสาธารณะอื่นใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดตั้งหรือจัดตั้งไวโดยเฉพาะ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในทางสาธารณะ  หรือท่ีสาธารณะอื่นใดเวนแตจะไดใสภาชนะ

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ิมเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๑๐ หามผูใด  ถายเท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๑๑ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนมูลฝอย  หรือ 

ส่ิงปฏิกูลไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกคาธรรมเนียมเก็บขนเมื่อไดมีหนังสือ  

แจงแกผูครอบครองสถานท่ีอาคารหรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อไดปดประกาศ

กําหนดบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  ณ  ที่เปดเผยในบริเวณท่ีกําหนดไมนอยกวาสามแหง   

เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลวผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถานจะตอง 

ใหเจาหนาท่ีของทองถิ่นหรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูลจากสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามบัญชี  

อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๒ ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล

และผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถาน  หรือเจาพนักงานทองถิ่นมิไดกําหนดใหกําจัดมูลฝอย  

หรือส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๑๐  ตองกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๓ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว   

ทําการขนคุยเขี่ยหรือขุดมูลฝอย  ในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  สถานที่เทมูลฝอยใดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทานางแนว 

ขอ ๑๔ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว   

ทําการถายเท  ทิ้งหรือขน  หรือเคล่ือนส่ิงปฏิกูลในถังรองรับ  รถขน  เรือขน  สถานที่เทมูลฝอยใด ๆ   

ขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

ขอ ๑๕ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการเวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๖ ผูใดจะขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวตามขอ  ๑๔  ใหย่ืนคําขอตามแบบและเงื่อนไขพรอมดวยหลักฐาน

ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอรับ

ใบอนุญาตแลวปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหออกใบอนุญาต   

หรือมีหนังสือแจงคําส่ังใบอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

แตถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความใหถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูอนุญาตใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ในกรณีที่เหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหขยายเวลาออกไปอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา  และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีไดขยายเวลาแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย 

ตามขอ  ๑๖  และผูขอตอใบอนุญาตตามขอ  ๑๗  จะตองชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  หรือวันที่มาย่ืนคําขอ

ตอใบอนุญาตแลวแตกรณี 

ผูดําเนินการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยรายใดไมชําระคาธรรมเนียม 

ตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ

เวนแตจะไดบอกเลิกกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ กรณีใบอนุญาตหายถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  และวิธีการตามขอ  ๑๕  โดยอนุโลม

และใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ ๒๑ ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยรายใด 

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง 

ที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข

ปรับปรุงใหถูกตองไดถาผูไดรับคําส่ังไมแกไข  หรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีที่ ผู ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยรายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก  หรือ 

ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดพระราชบัญญัตินี้  หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  

ตามวรรคหนึ่ งมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่ เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๓ ผู ใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สิบเอก  จวง  เหชัยภูมิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทานางแนว 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติ 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศก      
      เมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอไป  
      -    ลูกบาศกเมตรละ 
      -    เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
      -    เศษเกินครึ่งหนึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 
๑.๒ ก. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
      -    วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลติร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
      -    วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลติร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
      -    วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลติร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
      -    วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลติร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ  
     ข. คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  
         ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกินลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของ 

ลูกบาศกเมตร เดือนละ 
     ค.  เก็บและขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ  
     -    ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 
     -    เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของ     
          ลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
๒.๑ ใบอนุญาตดําเนินกิจการ  
      ก. รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 
          ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 
      ข.  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 
           ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 

 

 
 
 

๑๒๐ 
  ๘๐ 
๑๒๐ 

 
๑๕ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

  ๑๒๐ 
    ๘๐ 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


