
 หนา   ๒๑๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙   

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหาร 

สวนตําบลสระพังลาน  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  และนายอําเภออูทอง 

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  เรื่อง   

การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  เมื่อไดประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสระพังลานแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ขอ ๔ “อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ  ใหเปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้” 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 



 หนา   ๒๑๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว 

หรือที่อื่น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือ  ส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอาศัยหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบล  สระพังลาน 

ขอ ๖ ผูครอบครองอาคาร  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในอาคารครอบครองของตน 

ขอ ๗ ที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  และมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตวอื่นได  ตามท่ี 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๘ ผูครอบครอง  ตองรักษาความสะอาดบริเวณอาคารในครอบครองของตน  ไมใหมีส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  หรือมีการถายเท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ประกาศหามไว 

ขอ ๙ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะอื่นใด 

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  แมน้ํา  หวย  หนอง  คลอง  บึง  คู  ลําธาร  รวมถึงทอระบายน้ําดวย  เวนแต 

ในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  จัดไวให 

ขอ ๑๐ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด 

ไมใหมีส่ิงปฏิกูล  หรือกล่ินเหม็นรั่วไหลออกมาขางนอก   

ขอ ๑๑ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยนอกที่รองรับ 

ขอ ๑๒ ถาเจาพนักงานทองถิน่เหน็วา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดสมควรที่ตองมีการ  เก็บ   

ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยเรียกคาธรรมเนียม  เก็บ  ขน   

และเมื่อไดมีหนังสือแจงแกผูครอบครองหรือเจาของอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวา   

๑๕  วัน  หรือไดปดประกาศแลว  ผูครอบครองหรือเจาของอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณดังกลาวจะตองให 

พนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขน   

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณซึ่งตนครอบครองหรือเปนเจาของโดยเสียคาธรรมเนียม   

เก็บ  ขน  ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๒๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๓ หามผูใดรับจางเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยจากอาคารซึ่งอยูในเขตเก็บขน 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศและกําหนด  ตามขอ  ๑๑  เวนแตไดรับอนุญาตจาก  เจาพนักงานทองถิ่น   

ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา 

ขอ ๑๔ ผูครอบครองอาคารซึ่งอยูนอกเขตเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ  ๑๑   

ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยการเผาหรือฝง  หรือวิธีอื่นใด  ที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๕ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาท่ี  ขององคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน   

ทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ  ขององคการ 

บริหารสวนตําบลสระพังลาน  เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๖ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาท่ี  ขององคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน   

ทําการ  ถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ   

ขององคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ “ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้   ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไว 

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕” 

ขอ ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลสระพังลาน  รักษาการตามขอบัญญัตนิี้  และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

  ในกรณีมีเหตุผลสมควรนายกองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  รักษาการ 

ตามขอบัญญัตินี้  และมีอํานาจตีความหรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประทีป  โสไกร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสระพังลาน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

(๑.๑)  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ   

-เศษของลูกบาศกหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอไป  ลูกบาศก

เมตรละ 

-เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตรหรือเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับหนึ่ง

ลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

(๑.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  

๕๐๐  ลิตร 

-บานพักอาศัย  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร    เดือนละ 

-วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร เดือนละ 

-วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร   เดือนละ 

-วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร เดือนละ 

-วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร   เดือนละ 

-วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร   เดือนละ 

-วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร   เดือนละ 

-วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร   เดือนละ 

-วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร   เดือนละ 

(๑.๓)  คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  

๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 

-วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร     เดือนละ 

-วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกหรือเศษของ

ลูกบาศกเมตร                                                        เดือนละ 

 

 

 

๒๕๐.- 

 

๑๕๐.- 

 

 

๒๐.- 

๔๐.- 

๖๐.- 

๘๐.- 

๑๐๐.- 

๑๕๐.- 

๓๐๐.- 

๔๐๐.- 

๕๐๐.- 

 

 

๒,๐๐๐.- 

 

๒,๕๐๐.- 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ 

(๒.๑)  รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย          ฉบับละ 

(๒.๒)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย            ฉบับละ 

(๒.๓)  ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว                   ฉบับละ 

(๒.๔)  ใหบริการรถสุขาชั่วคราว                               ฉบับละ 

 

 

 

๕,๐๐๐.- 

๕,๐๐๐.- 

๒๐๐.- 

๒๐๐.- 

 

 


