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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  ว่าด้วยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 

เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  

มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้ 

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  โดยความเห็นชอบของ

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  และนายอําเภอยางตลาด  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ

โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดแล้ว  ๑๕  วัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัตินี้  

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 

ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว์  หรือที่อ่ืน 

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงานหรือส่ิงที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

ข้อ ๕ การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดเป็นอํานาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดอาจร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน  ดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  แต่ในกรณี

จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม  รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการร่วมกันได้ 

  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดอาจมอบให้บุคคลใด

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  หรือ 

อาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยก็ได้ 

  ตามข้อบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ

กําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๖  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  ในทางสาธารณะหรือ 

ที่สาธารณะอ่ืนใด  เป็นต้นว่า  ถนน  ซอย  ตรอก  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซ่ึง 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาต  หรือจัดตั้งไว้โดยเฉพาะ 
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ข้อ  ๗  ห้ามมิให้ผู้ใดนําส่ิงปฏิกูลวางไว้บนทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอ่ืนใด  เว้นแต่จะได้ใส่

ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

ข้อ  ๘  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการถ่าย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ข้อ  ๙  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยในถังรับ  

รถขน  เรือขน  หรือสถานที่เท  เก็บ  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ยางตลาด  เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

ข้อ  ๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน   

เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  เว้นแต่เป็นการกระทําของ

พนักงาน  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

ข้อ  ๑๑  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

ในอาคารสถานที่นั้นๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๒  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึม  และไม่มี

กล่ินเหม็นรั่วออกข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิด  กันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบ 

ซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ  ๑๓  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น

ไม่ให้มีการถ่ายเท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๔  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและ

ขยะมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กล่ิน  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทํา

โดยวิธีการที่ถูกลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๕  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ควรทําการเก็บขนมูลฝอยหรือ

ส่ิงปฏิกูลไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขนเม่ือได้มีหนังสือ 

แจ้งแก่ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหะสถานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หรือเม่ือได้ 

มีการปิดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  ณ  ที่เปิดเผยในบริเวณที่กําหนดไม่น้อยกว่า  

สามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศแล้ว  ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหะสถาน

จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นฝ่ายเดียว
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เท่านั้นเก็บขนมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลจากสถานที่  อาคาร  หรือเคหะสถานที่ซ่ึงครอบครอง  โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมเก็บขน  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๖  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซ่ึงอยู่นอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๕  ต้องกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๗  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทํา

เป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทํา

เป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดกําหนด 

ข้อ  ๑๙  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลยางตลาดกําหนด 

ข้อ  ๒๐  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้อง  และ  

ความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้แล้ว

และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาต 

ข้อ  ๒๑  ผู้ได้รับอนุญาต  ต้องรับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาต

และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องคิดค่าบริการจากเจ้าของ 

หรือผู้ครอบครอง  ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการกิจการ

ใบอนุญาต 



 หน้า   ๒๔๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๒)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

รวมทั้งระเบียบ  และข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๒๔  เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  แล้วให้ประกอบกิจการได้จนกว่า

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๕  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เฉพาะในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลยางตลาด 

ข้อ  ๒๖  ผู้ได้รับใบอนุญาต  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้รับใบอนุญาต 

ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ข้อ  ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 

แห่งพระราชบัญญัติการสารธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สุขุมวรัชญ์  อัครเศรษฐัง   

นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลยางตลาด 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายองค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาด 
เร่ือง  การจดัการส่ิงปฏกิูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ลําดับท่ี ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

( บาท ) 
 

๑. 
 
 
 
 
 

อัตราค่าเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๑) ค่าเก็บและขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหน่ึงๆ 
-  เศษของลูกบาศก์หรือลกูบาศก์เมตรแรก  
และลกูบาศก์เมตรต่อไปลกูบาศก์เมตรละ 
-  เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป 
- เศษเกินครึง่ลกูบาศก์เมตรใหค้ิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
(๒) ค่าเก็บและขนมลูฝอยประจาํเดือนทีมี่ปริมาณมลูฝอยวันหน่ึงไม่เกิน 
๕๐๐ ลิตร 
-  วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตรเดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐       ลิตรเดือนละ   
-  วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐       ลิตรเดือนละ   
-  วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐       ลิตร เดือนละ   
-  วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐     ลิตร เดือนละ   
-  วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐   ลิตร เดือนละ   
-  วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐   ลิตร เดือนละ   
-  วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐   ลิตร เดือนละ   
-  วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐   ลิตร เดือนละ 
(๓) ค่าเกบ็และขนมลูฝอยประจาํเดือนทีมี่ปริมาณมลูฝอยวันหน่ึงเกิน 
๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป  
-  วันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร   เดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
คา่เก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
(๔) ค่าเก็บและขนมลูฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึง่ๆ 
-  ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร   ครั้งละ 
-   เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร คา่เก็บและขนทุกๆ ลกูบาศก์เมตรหรือเศษ
ของลูกบาศก์เมตร   ลูกบาศก์เมตรละ 
 

 
 

 
๒๕๐ 

         ๑๕๐ 
 
 
 

๑๐ 
๑๕ 
๒๐ 
๒๕ 
๓๐ 
๓๕ 
๔๐ 
๔๕ 
๕๐ 

 
 

๓๕ 
 

๕๕ 
 

๑๕ 
 

๒๐ 

 
 
 
 



 

 
ลําดับท่ี ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

( บาท ) 
๒. 
 

อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตประกอบกจิการรับ
ทําเปน็ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
คา่บริการ 
(๑)รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ฉบบัละ 
(๒)รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย    ฉบับละ 
(๓)ให้บริการต้ังห้องสขุาภบิาลชัว่คราว      ฉบับละ 
(๔)ให้บริการรถสขุาชัว่คราว                  ฉบับละ 

 
 
 
 

        ๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐ 

๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


