
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ 

เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

****************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๗  

มาตรา ๒๐  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  และมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

เทศบาลต าบลจอหอ   โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลจอหอ   และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึง

ตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอย  พ.ศ. ๒๕๔๗” 

  ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลจอหอ     นับถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดย

เปิดเผยทีส่ านักงานเทศบาลต าบลจอหอแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓. ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ  เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 

๒๕๔๔ 

  ข้อ ๔. ในเทศบัญญัตินี้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เทศบาลต าบลจอหอ 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด  ซึ่งเป็นสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ทีเ่ลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

  ข้อ ๕  ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่  

อาคาร  หรือเคหสถานในครอบครองของตน 

  ข้อ ๖  ที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วและมีฝาปิดกันแมลงวัน  และสัตว์ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

  ข้อ ๗  ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ต้องรักษาบริเวณสถานที่อาคารหรือ

เคหสถานในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  หรือสิ่งเปรอะเปื้อนหรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอย  สิ่ง

ปฏิกูลหรือเปรอะเปื้อนในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 



ข้อ ๘  ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  ในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะ

อ่ืนใดเป็นต้นว่า  ถนน  ซอย  ตรอก  แม่น้ า  คลอง  คู  สระน้ า  บ่อน้ า  เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

  ข้อ ๙  ห้ามผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอ่ืนใด  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ

หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

  ข้อ ๑๐  ห้ามผู้ใดถ่ายเท  ทิ้ง  สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับขยะมูลฝอย 

  ข้อ ๑๑  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  สถานที่หรือบริเวณใดควรเก็บขนขยะมูลฝอยหรือสิ่ง

ปฏิกูลไปท าการจ ากัดให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น   โดยเรียกค่าธรรมเนียมเก็บขน  เมื่อได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบครอง

สถานที่  อาคารหรือเคหสถาน  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕   วัน   หรือเมื่อได้ปิดประกาศก าหนดบริเวณเก็บ

ขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล   ณ ที่เปิดเผยในบริเวณที่ก าหนดไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  นับ

แต่วันประกาศแล้ว  ผู้ครอบครองสถานที่อาคาร  หรือเคหสถาน  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น  หรือ

บุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น   เก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากสถานที่  อาคาร  

หรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติจอหอนี้ 

  ข้อ ๑๒  ห้ามผู้ใดรับจ้างเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากสถานที่   อาคาร  หรือเคหสถาน  ซึ่ง

อยู่ในเขตเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศตามข้อ ๑๑   เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามเงื่อนและวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

  ข้อ ๑๓  แบบพิมพ์ต่างๆ  ให้เป็นไปตามที่เทศบาลต าบลจอหอประกาศก าหนด 

  ข้อ ๑๔  ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร   หรือเคหสถาน  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่ง

ปฏิกูลตามข้อ ๑๒  และผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  และเคหสถาน  ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ก าหนดให้ก าจัด

มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามข้อ ๑๒  ต้องก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น   โดยการเผาหรือฝัง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

  ข้อ ๑๕  ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจอหอท าการขน  คุ้ยเขี่ย  หรือ

ขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  หรือสถานที่เทมูลฝอยใดๆ  ของเทศบาลต าบลจอหอ 

  ข้อ ๑๖  ห้ามผู้มิซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจอหอ  ท าการถ่ายเท  ขนหรือ

เคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในถังรับ  รถขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลของเทศบาลต าบลจอหอ 

  ข้อ ๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ข้อ ๑๘  ให้นายกเทศมนตรีต าบลจอหอเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มี

อ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับเพ่ือการปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 



  ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลจอหอให้ใช้บังคับได้ 

 

     ประกาศ   ณ วันที่  ๓  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

      (ลงชื่อ)      เสรี   ไชยกิตติ 

              (นายเสรี   ไชยกิตต)ิ  

            นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ 

 

 

         เห็นชอบ 

               วิทยา  กามนต์ 

           (นายวิทยา   กามนต์) 

นายอ าเภอเมือง   ปฏิบัติราชการแทน 

       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ  เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

บาท/เดือน 
หมายเหตุ 

 

 

 

๑. ค่าเก็บและขนมูลฝอยส าหรับบ้านพักอาศัยและส่วนราชการ 

    วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร 

-บ้านพักอาศัยทั่วไป 

-บ้านจัดสรร 

    วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐    ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐    ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐    ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 

 

2. ค่าเก็บและขนมูลฝอยส าหรับร้านค้าทั่วไป , ร้านอาหาร, อาคารส านักงาน, 

    กิจการค้าตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ, โรงงานอุตสาหกรรม, ตลาด 

    วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐  ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐    ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐    ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐    ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 

    วันหนึ่งเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร  เก็บค่าขนทุกๆ  ไม่เกิน  ๒๕๐  ลิตร 

     

 

 

 

๑๕ 

๓๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๗๐๐ 

๙๐๐ 

 

 

 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๒๐ 

๑๖๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 



อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ  เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

บาท/เดือน 
หมายเหตุ 

 

 

 

๓.  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้ง 

     ครั้งหนึ่ง  ไม่เกิน  ๑  ลบ.ม.                                                 ครั้งละ 

     เกิน ๑  ลบ.ม.  ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของ 

     ลูกบาศก์เมตร                                                     ลูกบาศก์เมตรละ 

 

๔.  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                      ครั้งละ 

  

 

  

 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     เขียนที.่.............................................. 

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

ข้าพเจ้า...........................................................อายุ.............ป ี  สัญชาติ................................ 

อยู่บ้านเลขท่ี .................หมู่ที่ ...................ตรอก/ซอย ..............................................ถนน ............................ 

แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ....................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต................. 

.................................................จังหวัด ................................................หมายเลขโทรศัพท.์............................. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

        (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท .......................................... 

              โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ............................................ตารางเมตร 

        (  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท ....................................................... 

              .................................มีคนงาน............คน  ใช้เครื่องจักรขนาด ...............แรงมา้ 

        (  )  กิจการตลาดที่มีการจ าหน่าย.................(เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด) 

        (  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที/่ทางสาธารณะ  จ าหน่ายสินค้าประเภท.................... 

              ณ บริเวณ..............................................โดยวธิีการ............................................ 

        (  )  กิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ ประเภท 

       เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยแหล่งก าจัดที่................................................ 

                               เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบก าจัดอยู่ที่......................... 

       เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดที่............................................. 

                               เก็บขนและก าจัดมูลฝอย  โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่ ....................... 

 

ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) .................................................................พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ

เอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 

๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 

๓.๑  ....................................................................................................... ...................... 

๓.๒  ................................................................................................................... .......... 

๔)  .............................................................................................................. ......................... 

๕)  ................................................................................................................ ....................... 

 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 



      (ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

   (ลงช่ือ).....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี.้................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 (  )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ............................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

   (ลงช่ือ)..............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

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

   ต าแหน่ง...........................................วันท่ี......../............/........ 

 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 (  )  อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

 (  )  ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

     (ลงช่ือ)...................................................เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

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

     ต าแหนง่.................................................วนัท่ี......../........../............ 

 

แผนผังแสดงที่ตัง้สถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป 

  

 



แบบ ขย. 1 

ค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย 

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

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

 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ...............ปี  อยู่บ้านเลขท่ี ......................... 

หมู่ ..........ต าบล ...............................อ าเภอ.........................................จังหวัด.......................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการท า 

การเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต่อพนักงานท้องถิ่นดังนี้ 

 

 1. ข้าพเจ้าขอรับใบอนุญาต     (  )  รับจ้างเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 

     (  )  รับจ้างเก็บและก าจัดสิ่งปฏิกูล 

     (  )  รับจ้างก าจัดขยะมูลฝอย 

     (  )  รับจ้างก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 

 2.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 

     2.1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 

     2.2.  ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีขอในนามนิติบุคคล) 

     2.3.  หลักฐานส าเนาทะเบียนการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองรถท่ีใช้ในการ 

             ขนขยะหรือสิ่งปฏิกูล 

     2.4.  ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินและเอกสารแสดงการยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

             ให้ใช้ที่ดินในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

     2.5.  เอกสารแสดงรูปแบบรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีเก็บ  ขน  และก าจัดขยะมูลฝอย 

             หรือสิ่งปฏิกูล 

     2.6. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดิน  ตามข้อ 2.4. 

 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

 

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

 

 

 


