
บันทึก 
หลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๕๗ 

……………………………………………………………. 
 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  ว่ำด้วยกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและ     

มูลฝอย 

เหตุผล 

โดยที่เป็นกำรสมควร  ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรควบคุม  กำรปฏิบัติ  กำรเก็บขน  ขน
ถ่ำยสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรค
อันอำจจะเกิดจำกสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นสำเหตุและก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม  ในกำรบริกำร
ก ำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยมำตรำ  ๒๐  แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  ๒๕๓๕  ประกอบกับมำตรำ  
๖๗ (๒)  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พุทธศักรำช  ๒๕๓๗  บัญญัติ
ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติต ำบล  จึงจ ำเป็นต้องตรำเป็นข้อบัญญัตินี้ 



ข้อบัญญัตขิององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

……………………………………………………………. 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๗ (๒) และมำตรำ 71  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบกับมำตรำ  ๒๐ มำตรำ 54 มำตรำ 55 มำตรำ 58 มำตรำ 63 และ
มำตรำ 65 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักและนำยอ ำเภอดอนสัก  จึงตรำข้อบัญญัติขึ้น  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑.  ข้อบัญญัตินี้ให้เรียกว่ำ  “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  เรื่อง  กำรก ำจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  เมื่อได้
ประกำศไว้โดยเปิดเผยที่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักแล้ว  ๗ วัน 

ข้อ ๓.  ตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้บังคับเป็นต้นไป  ยกเลิกบรรดำ  ข้อบัญญัติ  กฎ  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  
ค ำสั่งอ่ืนๆ  ในส่วนที่ได้ตรำไว้แล้ว  ใช้ข้อบัญญัตินี้  หรือสิ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ ๔.   ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้  และมี
อ ำนำจออก  กฎ  ระเบียบ  ข้อบัญญัติ  หรือค ำสั่งอื่นใด  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ 

หมวด 1 

บททั่วไป 

ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 

 “เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น”  หมำยควำมว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 

 “เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ  เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “สิ่งปฏิกูล”  หมำยควำมว่ำ  อุจจำระหรือปัสสำวะ  และหมำยควำมรวมถึงสิ่งอ่ืนใด  ซึ่งเป็น
สิ่งโสโครก  หรือมีกลิ่นเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมำยควำมว่ำ  เศษกระดำษ  เศษผ้ำ  เศษอำหำร  เศษสินค้ำ  ถุงพลำสติก  
ภำชนะที่ใส่อำหำร  เถ้ำ  มูลสัตว์ซำกสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวำดจำกถนน  ตลำด  ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อ่ืน 



 ข้อ 6.  ห้ำมมิให้ผู้ใดด ำเนินกำรรับท ำกำร  เก็บ  ขน  หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยท ำเป็น
ธุรกิจ  หรือโดยได้รับผลตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  เว้นแต่ได้รับ
อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรรับท ำกำร  เก็บ  ขน  หรือก ำจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยแทนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  ตำมเงือ่นไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 

 ข้อ 7.  เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร  หรือสถำนที่ใดๆ  ต้องรักษำบริเวณสถำนที่อำคำร  หรือ
สถำนที่อ่ืนใดในครอบครองของตนไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  หรือมีกำรถ่ำยเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยใน
ประกำรที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตำมสภำพหรือลักษณะกำรใช้อำคำร หรือสถำนที่นั้นๆ 

ข้อ 8.  ห้ำมมิให้ผู้ใดถ่ำยเท  หรือท ำให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในที่ทำงสำธำรณะ  เว้นแต่ในที่ซึ่ง
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอนุญำตหรือได้จัดไว้ให้โดยเฉพำะ 

 ข้อ 9.  ห้ำมมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทำงสำธำรณะ  นอกภำชนะที่รองรับที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดอนสักได้จัดไว้ 

 ข้อ 10.  ห้ำมมิให้ผู้ใดปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภำพที่ประชำชน
อำจเห็นได้จำกที่สำธำรณะ 

หมวด 2 

สิ่งปฏิกูล 

ข้อ ๑1.  ห้ำมมิให้ผู้ใดท ำกำรถ่ำยเท  ขน  หรือเคลื่อนสิ่งปฏิกูลในถังรับ  รถขนหรือเรือขน  สถำนที่เท  
เก็บหรือพักสิ่งปฏิกูลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  เว้นแต่จะเป็นกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทีไ่ด้รับมอบหมำย 

ข้อ ๑2.  ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่หรือทำงสำธำรณะ  เว้นแต่ใส่ภำชนะหรือที่เก็บมิดชิด  มิ
ให้มีสิ่งปฏิกูลรั่วหรือมีกลิ่นเหม็นออกมำข้ำงนอก 

ข้อ ๑3.  ห้ำมมิให้ผู้ใดเท  หรือระบำยอุจจำระหรือปัสสำวะจำกอำคำร  หรือยำนพำหนะลงในที่หรือ
ทำงสำธำรณะ 

หมวด 3 

มูลฝอย 

ข้อ ๑4.  เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ  ต้องจัดให้มีภำชนะที่รองรับมูลฝอยใน
สถำนที่  อำคำร  หรือสถำนที่อ่ืนใดในครอบครองของตน 

 ภำชนะรองรับมูลฝอยตำมวรรคหนึ่ง  ต้องไม่รั่วและมีฝำปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์อ่ืนๆ 
ได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมแบบที่เจ้ำหน้ำที่พนักงำนสำธำรณสุข  หรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นชอบ 



 ข้อ ๑5.  ห้ำมมิให้ผู้ใดท ำกำรขน  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถเข็นหรือเรือขน  หรือ
สถำนที่เทมูลฝอยใดๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  เว้นแต่จะเป็นกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ข้อ ๑6.  ห้ำมมิให้ผู้ใดถ่ำยเท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในภำชนะที่รองรับมูลฝอยที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนสักจัดไว้  ไม่ว่ำจะจัดตั้งในท่ีหรือทำงสำธำรณะ หรือในสถำนที่เอกชน 

หมวด 4 

บทก าหนดโทษ 

 ข้อ ๑7.  กำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  ในกำรเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย  เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรสถำนที่ใดๆ  ต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ท้ำยข้อบัญญัติ
นี้ 

 ข้อ ๑8.  ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้  ข้อใดข้อหนึ่งมีควำมผิดมำตรำ  ๗๑  มำตรำ  ๗๓  แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

    ประกำศ  ณ  วันที่   18    เดือน มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

 

 

 
      (นำยศักดิ์สินธุ์   ขันแข็ง) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



“บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557” 

 

ล าดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

๑. อัตรำค่ำเก็บและขนสิ่งปฏิกูลตำมมำตรำ ๒๐ (๔)       

  ๑.๑ค่ำเก็บและขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของ       

  ลูกบำศก์เมตรแรก และลูกบำศก์เมตรต่อๆ ไปลูกบำศก์เมตรละ ๒๕๐     

  เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ๑๕๐     

  เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับ๑ลูกบำศก์เมตร ๒๕๐     

  อัตรำเหมำจ่ำย       

  ๑. อำคำร ที่อยู่อำศัย ส ำนักงำน ห้ำงร้ำนบริษัท       

  กำรด ำเนินกำร (รถละ) เที่ยวละ ๕๐๐     
  ๒. สถำนที่รำชกำรทั่วไปเที่ยวละ ๔๐๐     

  ๓. บ้ำนพักข้ำรำชกำรสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเที่ยวละ ๓๐๐     

  ๔. โรงพยำบำล โรงแรมสถำนที่มีสิ่งปฏิกูลจ ำนวนมำก       

  ให้คิดจ ำนวนเที่ยวตำมอัตรำที่ก ำหนด       

  ๑.๒อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตด ำเนินกำร       

  ก. รับท ำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยท ำเป็นธุรกิจ       

  หรือไดป้ระโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำรฉบับละ ๕,๐๐๐     

  ข. รับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยท ำเป็นธุรกิจ       

  หรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำรฉบับละ ๕,๐๐๐     



“บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557” 

ล าดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

       

๒. อัตรำค่ำเก็บและขนขยะมูลฝอยตำมมำตรำ ๒๐ (๔)       

  ก. ค่ำเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน ส ำหรับ       

  อำคำรหรือเคหะวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ลิตรเดือนละ ๒๐     

  วันหนึ่งเกิน ๒๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ลิตรเดือนละ ๓๐     

  วันหนึ่งเกิน ๔๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ลิตรเดือนละ ๕๐     

  วันหนึ่งเกิน ๖๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ลิตรเดือนละ ๗๕     

  วันหนึ่งเกิน ๘๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ลิตร เดือนละ ๑๖๐     
  วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ลิตร เดือนละ ๒๔๐     

  วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ลิตร เดือนละ ๔๐๐     

  วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ลิตร เดือนละ ๕๖๐     

  วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ลิตร เดือนละ ๗๒๐     

  ข. ค่ำเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจ ำเดือนที่มีปริมำณมูลฝอย       

  วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ลิตร ขึ้นไป       

  
วันหนึ่งไม่เกิน ๑ลูกบำศก์เมตร เดือนละ 
 

๒,๐๐๐     

  วันหนึ่งเกิน ๑ลูกบำศก์เมตรค่ำเก็บขนทุกๆ ลูกบำศก์เมตร 
 
หรือเศษของลูกบำศก์เมตรเดือนละ 
 

๒,๐๐๐ 
 

    

    
 

 



“บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557” 

 

ล าดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

 
 

 
   ค.  ค่ำเก็บและขนขยะมูลฝอย เป็นครั้งครำว ครั้งหนึ่ง 
 

  
  

๑๕๐ 

    

  
     ไม่ เกิน๑ลูกบำศก์เมตรครั้งละ 
 

    

  
เกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุกๆ ลูกบำศก์เมตร 
 
      หรือเศษของลูกบำศก์เมตร  ครั้งละ 

๑๕๐ 

   

       

  
 

   

 

 


