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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน 
เร่ือง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ .ศ .   ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕   

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน 

และนายอําเภอพุนพิน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ให้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  เร่ือง  การกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนตั้งแต่วันที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทา่สะท้อน 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงน้ําทิ้ง  น้ําเสีย  

หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 



หน้า   ๑๗๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจจะเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี้ 

  “ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงาน
ของราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้ รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเป็นธุรกิจ   
หรือโดยได้รับผลตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  เว้นแต่ 
ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน   
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยแทนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  ตามเง่ือนไขและวิธีการที่กําหนด
ไว้ในสัญญา 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณ  สถานที่อาคาร
หรือสถานที่อื่นใดในครอบครองของตนไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  หรือมีการถ่ายเทสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ในระยะที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ข้อ ๘ ห้ามผู้ ใดถ่ายเท  หรือทําให้ เกิดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  ในที่สาธารณะ  เว้นแต่ในที่ 
ซึ่งพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตหรือได้จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  นอกภาชนะที่รองรับที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนได้จัดไว้ 
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ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ ใดปล่อยปละละเลยให้มีสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพ 

ที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ 

ข้อ ๑๑ ห้ามองค์กรใดหรือหน่วยงานใดนําสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยมาทิ้งในเขตรับผิดชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  ยกเว้นแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน   

ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๒ 

สิ่งปฏิกูล 

ข้อ ๑๒ ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนสิ่งปฏิกูลในถังรับ  รถขนหรือเรือขน  สถานที่เท  

เก็บหรือพักสิ่งปฏิกูลขององค์การบริการส่วนตําบลท่าสะท้อน  เว้นแต่การกระทําของเจ้าหน้าที่องค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย   

ข้อ ๑๓ ห้ามผู้ ใดนําสิ่ งปฏิกูลไปในท่ีสาธารณะ  เว้นแต่ใส่ภาชนะหรือที่ มิดชิดไม่ให้ มี 

สิ่งปฏิกูลร่ัว  หรือมีกลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก 

ข้อ ๑๔ ห้ามผู้ใดเทหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่หรือ

ทางสาธารณะ 

หมวด  ๓ 

มูลฝอย 

ข้อ ๑๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย

ในสถานที่อาคาร  หรือสถานที่อื่นใด  ในครอบครองของตน 

ภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหน่ึง  ต้องไม่ร่ัวและมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์อื่น ๆ  ได้

อย่างดี  ให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๖ ห้ามผู้ใดทําการขน  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถเข็นหรือเรือขน 

หรือสถานที่  เทมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  เว้นแต่จะเป็นการกระทํา 

ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในภาชนะที่รองรับมูลฝอยที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลท่าสะท้อน  ไม่ว่าจะจัดตั้งในที่หรือทางสาธารณะหรือในสถานที่เอกชน 

หมวด  ๔ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ ๑๘ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  ในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๙ ผู้ ใ ด ฝ่ า ฝื น ข้ อ บัญญั ติ นี้ มี ค ว า มผิ ด ต ามม าต ร า   ๗๑   และม าต ร า   ๗๓   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ธวัชชัย  ทองตําลึง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาสะทอน 

เรื่อง  การกําจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

๑. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. 

อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏกิูล   

๑.๑ คาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ   

      ๑.๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป  

ลูกบาศกเมตรละ 

      ๑.๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

      ๑.๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 

๑.๒ อัตราเหมาจาย 

      ๑.๒.๑ อาคาร  ท่ีอยูอาศัย  สํานักงาน  หางรานบริษัท  เท่ียวละ 

      ๑.๒.๒ สถานท่ีราชการท่ัวไป  เท่ียวละ 

      ๑.๒.๓ บานพักราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเท่ียวละ 

      ๑.๒.๔ โรงพยาบาล โรงแรม สถานท่ีมีสิ่งปฏิกูลจํานวนมากใหคิด

คํานวณเท่ียว  ตามอัตราท่ีกําหนด 

      ๑.๒.๕ โรงงานอุตสาหกรรม  เดือนละ 

๑.๓  อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินการ 

      ๑.๓.๑ รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 

      ๑.๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับผลประโยชนตอบแทน  ดวยการติดตอคาบริการ ฉบับละ 

อัตราคาเก็บและขนขยะมูลฝอย  

๒.๑  คาเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจําเดือน  สําหรับ 

       ๒.๑.๑ อาคารหรือเคหะ วันหนึ่งไมเกิน    ๒๐ ตัน   เดือนละ 

       ๒.๑.๒ วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ตัน  แตไมเกิน  ๔๐ ตัน   เดือนละ 

       ๒.๑.๓ วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ตัน  แตไมเกิน  ๖๐ ตัน   เดือนละ 

       ๒.๑.๔ วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ตัน  แตไมเกิน  ๘๐ ตัน   เดือนละ 

       ๒.๑.๕ วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ตัน  แตไมเกิน  ๑๐๐ ตัน เดือนละ 

       ๒.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ตัน  แตไมเกิน ๒๐๐ ตัน เดือนละ 

       ๒.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ตัน  แตไมเกิน  ๓๐๐ ตัน เดือนละ 

       ๒.๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ตัน  แตไมเกิน  ๔๐๐ ตัน เดือนละ 

       ๒.๑.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ตัน  แตไมเกิน  ๕๐๐ ตัน เดือนละ 
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ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒  คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย   

วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ตัน  ข้ึนไป                                          

       ๒.๒.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

       ๒.๒.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลกูบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก ๆ   

ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

       ๒.๒.๓ คาเก็บและขนขยะมูลฝอย เปนครั้งคราว ครั้งหนึ่งไมเกิน  

๑ ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 

      ๒.๒.๔ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  

หรือเศษของลูกบาศกเมตร ๆ ละ 
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