
 
  



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

....................................................... 
  “โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ว่าด้วยการก าจัด         
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร            
ส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา ๖๕               
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบด้วยมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑              
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ           
แห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
จอมประทัดและนายอ าเภอวัดเพลง จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้” 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ ” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ตั้งแต่วันถัดจาก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  กฎ ระเบียบ ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
   “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนนตลอดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
   “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า ส านักงาน  หรือ
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  
ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดหรือผู้ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมประทัดแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2๒๕๓๕  

   



ข้อ ๕ การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  อาจมอบให้บุคคลใด
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

  ข้อ ๖ ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะเป็นต้นว่า  
ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ า  คลอง  คู  สระน้ า  เว้นแต่  ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดจัดไว้ให้
โดยเฉพาะ 

  ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะเว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้
มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

  ข้อ ๘ ห้ามผู้ใด  ท าการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรับรถขน  เรือขน  สถานที่               
เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  เว้นแต่เป็นการกระท าของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

  ข้อ ๙ ห้ามผู้ใด  ท าการถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรองรับ  รถขน  เรือขนหรือ
สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  เว้นแต่เป็นการ
กระท าของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

  ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ใดท าการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน        
หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงาน  
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

  ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

  ข้อ ๑๒ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็นรั่ว
ออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว  มีฝาปิดมิดชิด  กันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่งพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

  ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่
นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

  ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระท าโดยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะหรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๑๕ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรท าการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไป
ยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วันหรือเมื่อได้
ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ก าหนดบริเวณที่ต้องท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่น้อยกว่า  ๓  แห่ง  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ 
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จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่
หรือบริเวณนั้น ๆ ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๑๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ ๑๕ ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝังหรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

  ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

  ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดว่าบริการให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ   สม. ๑  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดก าหนด 

  ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บขยะ  ขน  หรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดก าหนด 

  ข้อ ๒๐ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง                    
และความสมบูรณ์ของค าขอ  หากปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ                     
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แล้วและเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒ 

  ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในก าหนด  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับใบอนุญาตและช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

  ข้อ ๒๒ ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องท าสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการ
ทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการและความ
รับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งส าเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนด  30  
วัน  ก่อนวันที่เริ่มการให้บริการ 
  ทั้งนี้อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการข้ันสุดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๒๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้บริการรายใด  จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยท าเป็นหนังสือ ภายในก าหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

  ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังนี้   
   (๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 
   (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๒๒ 

- ๓ - 

- ๔ - 



   (๓)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและ
ประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

  ข้อ ๒๕ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม.๓  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

  ข้อ ๒๖ ใบอนุญาตให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

  ข้อ ๒๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔ 

  ข้อ ๒๘ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม. 4 

  ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
                             (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

ข้อ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดง  ค าว่า                   
“ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดใน

สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขท่ี  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  
สถานที่  ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ สม. ๑ 
(๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท า

เป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๒ 
(๓)  ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล

ฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม. ๓ 
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(๔)  ค าขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ สม. ๔ 

  ข้อ ๓๓ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน  ๑๕  วัน 
  กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่  ๒  ครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะต้องถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

  ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ  ๒๙  หรือข้อ  ๓๑  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  ข้อ ๓๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง  
มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  ข้อ ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องความในข้อ  ๓๔  ข้อ ๓๕   ข้อ   ๓๖  
ข้อ  ๓๗  แห่งข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๓๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ   ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
     

ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

 

                      
 
 
 
 
 

 
 

-๑- 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 



เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

ล าดับที่ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
๑ 
 

 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย   
๑.๑  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ ลูกบาศก์ 
       เมตรแรกหรือไม่ถึงลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละ 

 
 

๒๕๐ 
 ๑.๒  ลูกบาศก์เมตรต่อไปลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ 
 ๑.๓  เศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตรหรือเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิด 

       เท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
 

๑๕๐ 
๒ ๒.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

       ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
 

       ๒.๑.๑ วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ ๒๐ 
       ๒.๑.๒ วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร  เดือนละ ๓๐ 
       ๒.๑.๓ วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร  เดือนละ ๔๐ 
       ๒.๑.๔ วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐  ลิตร  เดือนละ ๕๐ 
       ๒.๑.๕ วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร  เดือนละ ๖๐ 
       ๒.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร  เดือนละ ๗๐ 
       ๒.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร  เดือนละ ๘๐ 
       ๒.๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร  เดือนละ ๑๐๐ 
       ๒.๑.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ ๑๒๐ 
 ๒.๒  ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 

       วันหนึ่งเกิน ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป 
 

       ๒.๒.๑ วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ ๘๐๐ 
       ๒.๒.๒ วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  

      ลูกบาศก์หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
 

๘๐๐ 
 ๒.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวหนึ่ง ๆ  
       ๒.๓.๑ ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ ๑๕๐ 
       ๒.๓.๒ เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ        

      ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ 
๑๕๐ 

 ๒.๔ ค่าเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือนส าหรับตลาดโรงงาน 
      อุตสาหกรรม  หรือสถานที่ซึ่งมีขยะมูลฝอยมาก 

 

       ๒.๔.๑ วันหนึ่งไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ   ๘๐๐ 
       ๒.๔.๒ วันหนึ่งไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ   

      ลูกบาศก์หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
 

๘๐๐ 
 

-๒- 
 



ล าดับที่ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
๓ อัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับขนหรือ

ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๓.๑  รับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับละ 
๓.๒  รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับละ 

 
 
 

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สม.๑ 
แบบค าขอรับใบอนุญาต 



ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
เขียนที่................................................. 

วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. .................... 
 

ข้าพเจ้า............................................................... อายุ . ..................ปี สัญชาต.ิ............................... 
อยู่บ้านเลขท่ี............................. หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย..................................ถนน........... ............................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... โทรสาร............................. 

ด้วย.................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

มีความประสงค์ ............................................................................................................... ............... 
................................................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังนี้ 

□ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ.......................................) 
ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

□ ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล   

(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
□ หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
□ เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ 
 1)............................................................................................................................ ........................ 
 ๒)........................................................................................................................... ......................... 
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                          (..............................................) 

 
 
 
 

สม.๒ 



 
ใบอนุญาต 

 ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เลขที่....................... 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้ (  ) บริษัท  (  ) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ................................................... 

ส านักงานเลขท่ี..................................หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย...............................ถนน....... ............................. 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด............. ............................ 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... โทรสาร............................. 

๑. ด าเนินกิจการ............................................................................................................................  
๒. ใบอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้รับใบอนุญาต เพ่ือด าเนินการภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลจอมประทัด 
๓. ผู้ได้รับอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดเรื่อง  การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๗ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งข้อบัญญัติ
และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
๓.๒ ............................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. .............
............................................................................................................................. ............. 
๓.๓ .................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. .............
....................................................................................... ................................................... 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่ .............. เดือน........................... พ.ศ. ..............  
 

ออกให้ ณ วันที่ .............. เดือน........................... พ.ศ. .............. 
 

 
.......................................................... 
(.....................................................) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

สม.๓ 



ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เขียนที่................................................. 

วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. .................... 
 

ข้าพเจ้า........................................................................ อายุ ...............ปี สัญชาต.ิ............. ............. 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย.....................................ถนน......... ................................. 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต...................................... .......จังหวัด............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... โทรสาร............................. 

มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาต ................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................... ...........................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังนี้ 

□ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ.......................................) 
ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

□ ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล   

(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
□ หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
□ เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ 

  ๑)....................................................................................................................................................  
  ๒)........................................................................................................................... ......................... 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ).....................................ผู้ขออนุญาต 
  (................................................) 

 
 
 
 
 
 

สม.๔ 



ค าขอใบอนุญาตทั่วไป 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เขียนที่................................................. 

วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. .................... 
 

ข้าพเจ้า........................................................................ อายุ ...............ปี สัญชาต.ิ.......................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย.....................................ถนน......... ................................. 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... โทรสาร............................. 

มีความประสงค์ขอใบอนุญาต ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................... ...........................................................................................................  

เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังนี้ 
□ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ.......................................) 
ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
□ ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล   

(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
□ หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
□ เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ 

  ๑)............................................................................................................................ ........................ 
  ๒)............................................................................. ....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ).....................................ผู้ขออนุญาต 
  (................................................) 

 
 
 
 

 



ค าร้องขออนุญาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

เขียนที่................................................. 
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. .................... 
 

๑. ข้าพเจ้า........................................................................ อายุ .................ปี สัญชาติ............ .................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............. ............................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... โทรสาร............................. 

๒. มีความประสงค์ 
□ ขออนุญาตลงถังขยะ จ านวน........................ถัง  ณ  บ้านเลขท่ี.............................หมูท่ี่ ................ 

ตรอก/ซอย.......................................ถนน.................................................... ต าบล/แขวง.........................................
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท์.................... ................ 

□ ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย โดยข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะตามอัตราที่
ก าหนด 
  ๓.   พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว ดังนี้ 

□ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ที่รับรองถูกต้อง 
□ ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองถูกต้อง 
□ แผนผังแสดงส้นทางและจุดที่ขอให้ท าการลงถังขยะ 

 
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ).....................................ผู้ยื่นค าร้อง 

         (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 


