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หลักการ 
 เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
พ.ศ. 2562  ส าหรับใช้บังคับในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอเกษตรสมบูรณจ์ังหวัดชัยภูมิ 

 
เหตุผล 

 
 โดยที่เป็นการสมควร ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อประโยชน์
ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ การขน และการก าจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 16 (17) และมาตรา 16 
(18) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และมาตรา 67 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 20  มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 
58  มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงจ าเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
เรื่อง  การจดัการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 

......................................................... 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ว่าด้วยการจัดการขยะ
มูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 
55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า และ          
นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว ้ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เร่ือง การจัดการ 
ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า แล้วหกสิบวัน 

ข้อ 3  บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ กฎ ระเบียบ ค าสั่งใดๆ ในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “ขยะมูลฝอย” หมายความว่า สิ่งของท่ีมนุษย์ไม่ต้องการใช้งานแล้ว เช่น เศษกระดาษ 
เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่น
ใดท่ีเก็บกวาดจากบ้านเรือน ท่ีพักอาศัย ถนน ตลาด โรงเรียน ท่ีเลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอื่นรวมถึงสถานท่ี
สาธารณะ  
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งท่ี
สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า หรือผู้ท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 
 



-๒- 
 

 ข้อ 5  การเก็บ ขน ก าจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า       
เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  

  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อาจร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อาจมอบให้บุคคลใด 
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า หรืออาจอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้  

 บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการ
เก็บ ขนหรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดขยะ
มูลฝอย หรือเขตพื้นท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า มอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนหรือเขตพื้นท่ี
การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น  

ข้อ ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ 
ขนหรือก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า หรือเขตพื้นท่ีท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า มอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า ตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

ท้ังนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบล   
บ้านเป้า จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

ข้อ ๘  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด
ขยะมูลฝอย ในกรณีท่ียังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า การจัดการขยะมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้  

 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งขยะมูลฝอยในท่ีหรือ           
ทางสาธารณะนอกจากในท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าจัดไว้ให้  
 
 
 
 
 



-๓- 
 

 (๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต้องจัดให้มีท่ีรองรับขยะ        
มูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  

 (๓)  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ยหรือท าการใดๆ ในท่ีรองรับ รถเข็น หรือท่ี
พักขยะมูลฝอยใดๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงาน หรือ
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  

(๔)  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานท่ีใดๆ ท าการก าจัดขยะมูลฝอยอัน
อาจท าให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่ได้กระท าโดยวิธีท่ี               
ถูกสุขลักษณะ หรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๑๐  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอย โดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้  

 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 (๒)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 (๓)  อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ประกาศก าหนด  
ข้อ ๑๑  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว ้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความ
ไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์ให้ทราบภายใน  15  วันนับแต่วัน ได้รับค าขอ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในข้อบัญญัตินี้  

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง            
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 
15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณ ี 
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ข้อ ๑๒  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ ์ 

ข้อ ๑๓ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  

(๑)  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย  
(๑.๑) รับท าการเก็บ ขน ได้เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าเท่านั้น  
(๑.๒) ห้ามท าการถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งขยะมูลฝอยในท่ีหรือทาง

สาธารณะ  
(๑.๓) วิธีการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ให้เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามท่ีก าหนด

ในกฎกระทรวงสาธารณสุข  
(๑.๔) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ประกาศก าหนด  

(๒)  ผู้ได้รบัใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดขยะมูลฝอย  
(๒.๑) ห้ามท าการถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งขยะมูลฝอยในท่ีหรือทาง

สาธารณะ  
(๒.๒) วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย ให้เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวงสาธารณสุข  
(๒.๓)  อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ประกาศก าหนด  

ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เท่านั้น  
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราค่าธรรมเนียมท่ี
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้า
มิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป  
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ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน เกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

ข้อ ๑๖  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

ข้อ ๑๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น ได้
ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  

ข้อ ๑๙  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือชารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือชารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับ           
ใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

 

ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนญุาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 15 วัน  

ข้อ ๒๑  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาต  
(๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนญุาตตัง้แตส่องครั้งขึน้ไป และมเีหตุทีจ่ะต้องถกูสัง่พักใช้ใบอนญุาตอกี 
(๒)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
             ข้อ ๒๒ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของ
ผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าสั่ง ไปถึง  หรือวันปิด
ค าส่ัง แล้วแต่กรณ ี 
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         ข้อ 23 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต ส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 

         ข้อ 24 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บขน 
และก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  หรือเขตพื้นท่ีการให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือ โดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องด้วย  
สุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
 

          ข้อ 25 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 
 

                         ข้อ 26 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติต้องระวางโทษท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

           ข้อ 27 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
                        ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 
 
                                                (ลงชื่อ)    วัชรินทร์   พงศ์ธีระดุลย์ 
                                                         (นายวัชรินทร์   พงศ์ธีระดุลย์) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 
 
 

               เห็นชอบ 

  
 

 (ลงชื่อ)    ณัฐวุฒิ   ถุนนอก 
          (นายณฐัวุฒิ   ถุนนอก) 
       นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
แนบท้ายข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

เร่ือง  การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. 

อัตราค่าเก็บและขน ขยะมูลฝอย 

1.1 ค่าเก็บและขน ขยะมูลฝอยประจ าเดือน 
(ก) ส าหรับอาคารหรือบ้านเรือน 

- วันหนึ่งไม่เกิน  20 ลิตร 

- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร 
  หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร 

(ข) ส าหรับอาคารหรือบ้านเรือน ตามหมู่บ้านจัดสรร 
หรือหมู่บ้านท านองเดียวกัน เหมาจ่าย 

(ค) ส าหรับอาคารหรือบ้านเรือนตามห้องชุด ห้องเช่า 
หรือห้องอ่ืนๆ ท านองเดียวกัน เหมาจ่าย 

(ง) ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตลาด ร้านค้า 
หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  500 ลิตร 
- วันหนึ่งเกิน  500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของแต่ละลูกบาศก์เมตร 

1.2 ค่าเก็บและขน ขยะมูลฝอย เป็นครั้งคราว 
(ก) ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
(ข) ครั้งหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ทุกๆ 

ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต โดยท าเป็นธุรกิจ 
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

2.1  รับท าการเก็บและขน ขยะมูลฝอย 
2.2  รับท าการก าจัดขยะมูลฝอย 

 
 

 
เดือนละ 

เดือนละ 
 

หลัง/เดือนละ 
 

หลัง/เดือนละ 
 
 

เหมาจ่ายเดือนละ 
เหมาจ่ายเดือนละ 

 
เดือนละ 

 
ครั้งละ 

 
ลูกบาศก์เมตรละ 

 

 
ฉบับละ 
ฉบับละ 

 
 

 
5.- บาท 

 
10.- บาท 

 

15.- บาท 
 

10.- บาท 
 
 

500.- บาท 
1,000.- บาท 

 
2,000.- บาท 

 
150.- บาท 

 
150.- บาท 

 

 
1,000.-บาท 
1,000.-บาท 

 
 
 



-๘- 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง 
แนบท้ายข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

เร่ือง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง 
 
1. ค่าเก็บและขน ขยะมูลฝอยท่ัวไป  
    (๑)  ค่าเก็บและขน ขยะมูลฝอยท่ัวไปประจ ารายเดือน  
          - ที่มีปริมาณวันหนึ่งๆ ไม่เกิน ๒๐ ลิตร  
          - ที่มีปริมาณวันหนึ่งๆ เกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  
            ค่าเก็บและขนทุกๆ  ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร  
          - ที่มีปริมาณวันหนึ่งๆ เกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
          - ที่มีปริมาณวันหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
            ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  
    (๒)  ค่าเก็บและขน ขยะมูลฝอยท่ัวไป เป็นครั้งคราว  
         - ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
         - ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ทุกๆ ลูกบาศก์เมตร   
           หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  

 

 
 
 
เดือนละ  

 
เดือนละ 
เดือนละ  

 
เดือนละ  

 
ครั้งละ 

ลูกบาศก์เมตรละ  

 
 
 

๒๐.- บาท 
 

๔๐.- บาท
๒,๐๐๐.- บาท 

 
๒,๐๐๐.- บาท 

 
๑๕๐.- บาท
๑๕๐.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบ สม.1 
ค าขอรับใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอย 

 
                                                                                
                                                                     วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................. . 
 ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ........................................... ..................................อายุ....................ปี 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขท่ี.........................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ต าบล.............................. 
อ าเภอ.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์........ ................................................ 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
           รับท าการ เก็บ ขน ขยะมูลฝอย โดยท าเห็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ 
           รับท าการก าจัดขยะมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 1. พื้นที่หรือบริเวณที่ขออนุญาตรับท าการ...................................................................................... ... 
ลักษณะหรือวิธีการด าเนินการ.................................................................................................................................... 
สถานที่ด าเนินการ.......................................................................................................................................................  
 2. พร้อมค าขอนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 2.1 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบการ 
 2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
                     2.3 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจกรณี
มีผู้ขอไม่สามารถยืนค าขอด้วยตนเอง  
                      2.4 ...............................................................................................................................................  
 2.5 .............................................................................................................................................. 
 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและข้อความในแบบค าขอนี้
เป็นความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสิชล 

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

                                             (.................................................) 
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แบบ สม.2 
ใบอนุญาตใหร้ับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอย 

เล่มที่...............เลขที่............../................. 
 

  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ชื่อ...................................................................................................
อายุ................ปี อยู่บ้าน /ส านักงาน เลขท่ี......................ถนน................................ต าบล..........................................
อ าเภอ...........................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์................. ..................... 
 1. รับท าการ 
                      รับท าการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ 
  รับท าการก าจัดขยะมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า................................................................................................. 
 2. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน และก าจัด.......................................................................................... .......... 
 3. ค่าธรรมเนียม......................บาท/ ปี ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขที่...............วนัที่....... ............. 
 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
 4.1 ต้องปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ว่าด้วยการก าจัดขยะมูลฝอย 
พ.ศ. 2562 ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 4.2 ........................................................................................................................................... 
 5. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันที่..................เดือน......................................พ.ศ........................  
 
  ออกให้  ณ  วันที่.....................เดือน.............................. ..พ.ศ........................... 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)......................................................... 
                                                                 (.........................................................) 
                                                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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รายการต่ออายุใบอนุญาตให้รับท าการ เก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอย 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
สิ้นอายุ 

จ านวนเงิน(บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที่ 

เลขที่ 
เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

ค าเตือน 
 1.  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักท าการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
 2.  ต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 3.  การขอต่ออายุใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับนี้ไปด้วย 
 



-1๒- 
แบบสม.3 

 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับท าการ เก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอย 

 
                           วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.................... 
 
 ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล ชื่อ........................................................................................................
อายุ......................ปี อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขท่ี...........................ถนน...........................ต าบล.................................... 
อ าเภอ............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์...................... ................................ 
 ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตให้รับท าการ  (    )   เก็บ  ขน  (    ) ก าจัด ขยะมูลฝอย 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มที่.........เลขที่...........เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ.............. 
ค่าธรรมเนียมปี ละ.......................บาท  ใบอนุญาตก าหนดสิ้นอายุในวันที่..........เดือน..........................พ.ศ.............. 
 2. พร้อมนี้ได้แนบใบอนุญาตและส่งเงินค่าธรรมเนียม จ านวน….............................บาท มาด้วยแล้ว 
 3. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ว่าด้วยการก าจัดขยะมูลฝอย 
พ.ศ.2562 และปฏิบัติการเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารสุข ค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ก าหนดทุกประการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                          (...........................................................) 
                                                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1๓- 
 

แบบ สม.4 
ค าร้องขออนุญาตการต่างๆ 

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

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

 
 ข้าพเจ้า............................................. ...........................อายุ..............ปี   สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขท่ี
........................ตรอก / ซอย.............................ถนน................ ...............หมู่ที่...................ต าบล...............................
อ าเภอ................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์.................................................................. 
ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น............................................................................................................................ 
 ด้วย............................................................................................................................................................. .. 
....................................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 จึงมีความประสงค์............................................. .......................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  
           ขอรับรองว่าข้อความตามค าร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                           (ลงชื่อ)............................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                  (.............................................................) 
 
 
 
 


