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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง 
เร่ือง   การจัดการมูลฝอยท่ัวไป   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง  ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วงและนายอําเภอสังคม  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง  เร่ือง  การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วงตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “มูลฝอยท่ัวไป”  หมายความว่า  มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เกิดจาก
อาคาร  ที่พักอาศัย  ธุรกิจร้านค้า  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  
สถาบันต่าง ๆ  รวมทั้งมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชน  แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
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  “มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือ
นํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  ได้แก่  แก้ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  และวัสดุอื่น ๆ  ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกําหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัด 
มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความว่า  ของเหลวท่ีไหลชะผ่านหรือที่ออกมาจากมูลฝอย 
ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “อาคารอยู่อาศัยรวม”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารท่ีใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอํานาจของราชการ

ส่วนท้องถิ่น 
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทํา
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การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแต่ให้
ผู้ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าวแจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไป  
หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใด
ดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ  ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  
ขนมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตรา 
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยทั่วไปราชการส่วนท้องถิ่น
จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้และตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ข้อ  ๘  ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป  นอกจาก
ในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

ข้อ  ๙  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  ที่พักอาศัย  ธุรกิจร้านค้า  สถานประกอบการ  
สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  สถาบันต่าง ๆ  และสถานที่ที่เป็นแหล่งกําเนิดมูลฝอยทั่วไป  
ต้องมีการคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็น  ๓  ประเภท  ประกอบด้วย  มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่  มูลฝอย
ทั่วไปอื่น ๆ  และมูลฝอยอินทรีย์   

ข้อ  ๑๐  ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
  (๑)  ถุงบรรจุมูลฝอย 
   (๑.๑)  ถุงบรรจุมูลฝอยทั่วไปต้องมีความเหนียว  ทนทาน  ไม่ฉีกขาดง่าย   

ไม่ร่ัวซึม  ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก 
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   (๑.๒)  ถุงพลาสติกหรือถุงที่ทําจากวัสดุอื่นสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่
ต้องมีข้อความว่า  “มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่”  และต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

   (๑.๓)  ถุงพลาสติกหรือถุงที่ทําจากวัสดุอื่นสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปต้องมี
ข้อความว่า  “มูลฝอยทั่วไป”  และต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

  (๒)  ภาชนะบรรจุมูลฝอย   
   (๒ .๑)  ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปต้องทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย   

มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไม่ร่ัวซึม  มีฝาปิดเปิดมิดชิด  สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคได้  
ขนาดพอเหมาะสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก  ง่ายต่อการถ่าย  เท  มูลฝอย 

   (๒.๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ต้องมีข้อความว่า  “มูลฝอย
นํากลับมาใช้ใหม่”  และต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

   (๒.๓)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปต้องมีข้อความว่า  “มูลฝอยทั่วไป”  
และต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ  ๑๑  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  บรรจุมูลฝอยทั่วไปในถุงหรือ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปตามข้อ  ๑๐  ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมไม่ล้นถุงและ 
มัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวเพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอย  กรณีบรรจุ 
ในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมไม่ล้นภาชนะและปิดฝาภาชนะเพื่อป้องกันการหกหล่นของ
มูลฝอย  และต้องมีการทําความสะอาดเป็นประจํา 

ข้อ  ๑๒  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๘๐  ห้องขึ้นไป  
หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า  ๔ ,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  หรือธุรกิจร้านค้า  สถานประกอบการ   
สถานบริการ  ตลาด  สถาบันต่าง ๆ  ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน  ๒  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ต้องจัดให้มีที่พัก
รวมมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามข้อ  ๑๕  หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ที่มีลักษณะตามข้อ  ๑๖ 

ข้อ  ๑๓  ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไปต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจําปี  และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ์
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 



 หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ  ๑๔  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานคัดแยก
และเก็บรวบรวมมูลฝอย   

ข้อ  ๑๕  ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ต้องมีลักษณะที่ต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังนี้   
  (๑)  เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ  สามารถบรรจุมูลฝอยได้ 

ไม่น้อยกว่า  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเป็นสัดส่วน  ตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวม  
ขนถ่าย  อยู่ห่างจากแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

  (๒)  พื้น  ผนัง  เรียบ  ทําด้วยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดง่าย  มีลักษณะสามารถ
ปิดได้มิดชิดสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค  และมีการระบายอากาศดี   

  (๓)  มีรางหรือท่อระบายน้ําทิ้ง  เชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับ
ให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๔)  ประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
  (๕)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปมีข้อความที่มีขนาด

เห็นได้ชัดเจนว่า  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจําอย่างน้อย 
สัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง 

ข้อ  ๑๖  ภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ต้องมีลักษณะที่ต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑)  ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม  แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ  พื้นฐานเรียบ  ม่ันคง  

แข็งแรง  ทําความสะอาดง่าย  มีรางระบายนํ้าโดยรอบเชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เว้นแต่อาคาร 
ที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ห่างจากแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  สถานที่ปรุงประกอบอาหาร
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

  (๒)  ตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจรเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ 

  (๓)  มีลักษณะเปิดปิดได้มิดชิด  แข็งแรง  ทนทาน  สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะนําโรค  สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย  และสามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย  มีระบบรวบรวมและ
ป้องกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อม 



 หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔)  มีการทําความสะอาดเป็นประจํา  หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง   
ข้อ  ๑๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกําเนิดมูลฝอยทั่วไป  ห้ามทิ้ง

ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปและต้องปฏิบัติตามข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  
ข้อ  ๑๑ 

ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหน่ึงที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน   
๒  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตาม  ข้อ  ๑๕  หรือข้อ  ๑๖  ด้วย 

ข้อ  ๑๘  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ 
อย่างถูกสุขลักษณะตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ  ๑๙  ในกรณีราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้
ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไป
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  มีสถานที่แยกเก็บมูลฝอยทั่วไป  
ต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  เป็นพื้นที่เฉพาะ  มีขนาดเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป 
ที่จะนําเข้ามาแยกเก็บตามประเภทของมูลฝอยได้  มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบ
อยู่เสมอ   

  (๒)  มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ  ได้ชัดเจน 
  (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (๔)  จัดให้มีห้องน้ํา  ห้องส้วม  อ่างล้างมือที่สะอาด  เพียงพอ  สําหรับใช้งานและ

ชําระล้างร่างกาย 
  (๕)  มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค   
  (๖)  มีการป้องกันฝุ่นละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือน  หรือการดําเนินการ 

ที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
  (๗)  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบํารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา   



 หน้า   ๗๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๘)  มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๙)  ผู้ปฏิบัติงานท่ีทําหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไปต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจําปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ์ 
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
สถานที่แยกเก็บมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเป็นอาคารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดําเนินการแยกเก็บมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือ

หากําไร  ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่และให้ราชการส่วนท้องถิ่น
กํากับดูแลการดําเนินงานให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ  ๒๐  ราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการเก็บ  
ขน  มูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการทําการเก็บรวบรวมและขนมูลฝอยทั่วไปจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ   
ต้องดําเนินการขนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังนี้   

  (๑ )   ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภทตามข้อ   ๙  หรือกําหนดวันในการขน 
ตามประเภทของมูลฝอย  หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

  (๒)  ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ  ๒๑ 
  (๓)  ผู้ปฏิบัติงานท่ีทําหน้าที่เก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไป  ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจําปี  และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ์
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 



 หน้า   ๗๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
เก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไป  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน   
มีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจํารถเก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไปด้วย 

  (๕)  ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ  ที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ  แข็งแรง  ทนทาน  
มีความลาดเอียง  น้ําไม่ท่วมขัง  ทําความสะอาดง่าย  มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียเชื่อมต่อกับระบบบําบัด
น้ําเสีย  และมีการป้องกันเหตุรําคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 

  (๖)  จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเป็นการเฉพาะ  มีขนาด
กว้างขวางเพียงพอ  มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย  เว้นแต่
อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๗)  ต้องทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะและล้างทําความสะอาด
ยานพาหนะ  ขนมูลฝอยทั่วไป  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการขนมูลฝอยทั่วไป  เป็นประจําทุกวัน 

  (๘)  ต้องมีมาตรการควบคุม  กํากับการขนมูลฝอยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย  
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ  ๒๑  ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน  ไม่ร่ัวซึม  มีลักษณะปกปิด  

เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ  ขนถ่าย  และทําความสะอาดง่าย   
  (๒)  มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย  เพื่อมิให้ร่ัวไหลตลอด

การปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๓)  มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจํายานพาหนะชนิดไม่มีเสียงดังก่อให้เกิด

ความรําคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ   
  (๔)  มีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงานระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปใส่ในตัวถัง

ยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป  หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน   
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดําเนินการเก็บขนหรือ

กําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ



 หน้า   ๗๕ 
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ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปพร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุวิธีการที่
ราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้บุคคลหรือนิติบุคคลน้ันดําเนินการ  และชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็น 
ได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลเลขที่
ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง   
ทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
ระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถ่ินอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดําเนินการ  และชื่อ  ที่อยู่  หมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลน้ันไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ในบริเวณท่ีบุคคลภายนอก 
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ  ๒๒  ในกรณีที่จัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป  สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะ
และการขนถ่ายที่ต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  มีลักษณะเป็นอาคาร  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการ
ขนถ่าย  มีการระบายอากาศ  และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

  (๒)  มีการป้องกันกลิ่นจากมูลฝอย  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงานและการขนส่ง   
การปลิวของมูลฝอย  เสียงดังรบกวน  สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

  (๓)  มีระบบบําบัดน้ําเสีย  โดยน้ําที่ระบายออกสู่ภายนอกต้องได้มาตรฐานนํ้าทิ้ง 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย 

ข้อ  ๒๓  ในการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  ราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการ
ส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นและบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  
และกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   
ต้องดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑)  ต้องกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ตามที่กําหนดในข้อ  ๒๔ 
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  (๒)  ห้ามนําของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้ง 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  มากําจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป 

  (๓)  ต้องทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นก่อนทําการก่อสร้างระบบ
กําจัดมูลฝอยทั่วไป  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   

  (๔)  ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดมูลฝอยทั่วไป  ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี  
และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ์ 
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
กําจัดมูลฝอยทั่วไป  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน   
มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือป้องกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล  ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กําจัด
มูลฝอยทั่วไปด้วย 

ข้อ   ๒๔   การ กําจัด มูลฝอยทั่ ว ไปต้อง ไ ม่ส่ งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม   
ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑)  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๒)  การเผาในเตาเผา 
  (๓)  การหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชวีภาพ 
  (๔)  การกําจัดแบบผสมผสาน 
  (๕)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ  ๒๕  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์  

ดังนี้ 
  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒  ห่างจาก

สนามบินบ่อน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  
ในกรณีเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ําท่วมฉับพลัน  หรือน้ําป่าไหลหลาก  ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไข
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  ระยะห่างและมาตรการป้องกัน  รวมทั้งเกณฑ์ 
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ในการคัดเลือกสถานท่ีตั้งอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๒)  มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ  จัดเป็นพื้นที่สําหรับ
ปลูกต้นไม้  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่น
รบกวน 

  (๓)  มีระบบป้องกันการปนเป้ือนของน้ําใต้ดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัด 
ก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม  ทั้งนี้ตามลักษณะและเง่ือนไขตามที่ 
เจ้าพนักงานกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถ
ป้องกันการปนเป้ือนน้ําใต้ดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ให้ได้มาตรฐานนํ้าทิ้งตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

  (๕)  มีการกลบทับหน้ามูลฝอยรายวันด้วยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น  และปิดการฝังกลบ
เม่ือบ่อฝังกลบเต็มโดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  หรือวัสดุอื่น 
ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค  
รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

  (๖)  มีการป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน   
ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  ตลอดจน 
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

  (๗)  ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ  และมีระบบ 
เผาทําลายก๊าซหรือมีระบบการนําก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง   

  (๘)  มีบ่อสําหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ําใต้ดิน  และในระหว่างการดําเนินการ
ฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มีการปิดบ่อฝังกลบแล้วให้มี 
การตรวจสอบ  ปีละ  ๑  คร้ัง  ติดต่อกันเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์วิธีการรายงานผล 
การตรวจสอบคุณภาพนํ้าให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด   
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ข้อ  ๒๖  การเผาในเตาเผา  ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ  ๒๓  (๓)  มีขนาดพื้นที่

เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป  มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   
  (๒)  มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามข้อ  ๑๕ 
  (๓)  มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย  จัดเป็นพื้นที่

สําหรับปลูกต้นไม้  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่น
รบกวน 

  (๔)  ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป  ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

  (๕)  มีการป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน   
ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนตลอดจน 
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

  (๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน
สถานที่กําจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๗)  มีการกําจัดเถ้าหนัก  โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลท่ีมีการป้องกัน
น้ําชะขี้เถ้าปนเป้ือนแหล่งน้ําผิวดินและใต้ดิน  และต้องมีพื้นที่สําหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกัน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และมีมาตรการในการนําเถ้าหนักออกไปกําจัดเป็นประจํา 

  (๘)  มีการกําจัดเถ้าเบาโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
และต้องมีพื้นที่สําหรับเก็บเถ้าเบาที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และมีมาตรการในการนํา 
เถ้าเบาออกไปกําจัดเป็นประจํา   

ข้อ  ๒๗  การหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชีวภาพจะต้องดําเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะ
และหลักเกณฑ์  ดังนี้   

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ  ๒๓  (๓) 



 หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย  มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่นํามา
หมักทําปุ๋ยหรือทําก๊าซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   

  (๓)  มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร   
  (๔)  มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน  ความสั่นสะเทือน  

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕)  มูลฝอยจากการแยกเก็บส่วนที่หมักทําปุ๋ยหรือหมักทําก๊าซชีวภาพไม่ได้  ต้องมี
ระบบกําจัดหรือส่งไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  หรืออาจมี
การนํามูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

  (๖)  ต้องบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยและสถานที่หมัก
ทําปุ๋ยหรือทําก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

  (๗)  กรณีหมักทําก๊าซชีวภาพ  บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด  มีการนําก๊าซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทํางาน 

ข้อ  ๒๘  การกําจัดแบบผสมผสานซึ่งระบบกําจัดใช้วิธีการกําจัดมากกว่า  ๑  วิธีตามข้อ  ๒๔  (๑)   
(๒)  (๓)  หรือวิธีอื่น ๆ  ตามข้อ  ๒๔  (๕)  ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด   
  (๒)  อาคารรวบรวมมูลฝอย  และอาคารอื่น ๆ  ของระบบกําจัดมูลฝอย  ต้องมีการระบาย

อากาศและแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (๓)  มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร   
  (๔)  มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน  ความสั่นสะเทือน  

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕)  ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาให้ต้องด้วย
สุขลักษณะและหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๖ 
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  (๖)  ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกําจัดโดยการหมักทําปุ๋ยหรือทําก๊าซชีวภาพจะต้อง
ดําเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๗   

ข้อ  ๒๙  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๓๐  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  สําเนา 
ทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ 

  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
  (๓)  สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 
  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  (๕)  หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการสามารถใช้ประกอบ 

กิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  (๖)  หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร  (กรณีผู้ขอรับ

ใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ) 
  (๗)  สําเนาทะเบียนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ 
  (๘)  สําเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ในการดําเนินการ

กําจัดมูลฝอย 
  (๙)  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
  (๑๐)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ  ๓๑  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่ถูกต้อง  ครบถ้วน   
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ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งต่อผู้ย่ืนคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ 
ในขณะนั้นให้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา 
ยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อมสําเนาแจ้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ทราบทุกคร้ัง 

ข้อ  ๓๒  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว   

ข้อ  ๓๓  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาต 
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่ เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้ รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๓๕  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
ข้อ  ๓๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก

ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ  ๓๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ  ๓๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๓๙  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๔๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 



 หน้า   ๘๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ 
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๔๑  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิด
คําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๔๒  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๔๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้   

ข้อ  ๔๔  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๔๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลบ้านม่วงเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ศิริศักดิ์  เบ้าแก้ว 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานมวง 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

*(บาท) 

๑ อัตราคากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป 

๑.๑  คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน   

 ๑.๑.๑ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                         

เดือนละ 

          ๑.๑.๒ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐ ลิตร     

แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตรคาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษ 

ของแตละ ๒๐ ลิตร เดือนละ 

          ๑.๑.๓ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน 

๑ ลูกบาศกเมตร  เดือนละ                                        

         ๑.๑.๔ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  

คาเก็บและขน ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร 

เดือนละ    

 

๑.๒  คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

 ๑.๒.๑ ครั้งหนึ่งๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                        

ครั้งละ 

           ๑.๒.๒ ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุก ๆ  

ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ         

      

 

 

 

๔๐ 

 

 

๔๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐ 

 

 

๑๕๐ 

๒ คาธรรมเนียมใบอนุญาตโดยทําเปนธุรกิจ  หรือไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

๒.๑  รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ 

๒.๒  รับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 



 
 

 

บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูง 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานมวง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

*เพดานสูงสุด(บาท) 

๑ อัตราคากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป 

๑.๑  คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน   

 ๑.๑.๑ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                         

เดือนละ 

          ๑.๑.๒ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐ ลิตร  แตไมเกิน 

๕๐๐ ลิตร 

                   คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแตละ 

๒๐ ลิตร เดือนละ 

 

          ๑.๑.๓ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน 

๑ ลูกบาศกเมตร  เดือนละ                                        

         ๑.๑.๔ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  

คาเก็บและขน ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร 

เดือนละ    

 

๑.๒  คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

 ๑.๒.๑ ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                        

ครั้งละ 

            ๑.๒.๒ ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขน

ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ              

 

 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

 

เขียนท่ี................................................................ 

วันท่ี..............เดือน..............................  พ.ศ.  .......... 

 

๑  ขาพเจา......................................................................  อายุ...............ป  สัญชาติ........................... 

โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม............................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................... 

แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................ 

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

๒  พรอมคําขอรับใบอนุญาตนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

    สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ................................) 

    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก........................................................................... 

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

    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

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

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

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

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ)  ..........................................................  ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 
 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

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

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

      ตําแหนง........................................... 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.......วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

      ตําแหนง........................................... 

 

 



 
 

 

 

 

 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

 

เขียนท่ี................................................................ 

วันท่ี..............เดือน..............................  พ.ศ.  .......... 

 

๑  ขาพเจา......................................................................  อายุ...............ป  สัญชาติ........................... 

โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม............................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................... 

แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................ 

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

๒  พรอมคําขอตออายุใบอนุญาตนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

    สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน  ๆ  ระบุ................................) 

    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก........................................................................... 

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

    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

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

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

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

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ)  ....................................................  ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 
 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

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

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

      ตําแหนง........................................... 

 

 

สวนของผูขอตออายุใบอนุญาต 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.......วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

      ตําแหนง........................................... 

 

 



 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
เลมท่ี..........เลขท่ี............./................ 

 
(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................สัญชาติ....................... 

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................  ประเภท......................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ.....................บาท (................................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 
(๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
(๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

(๔.๑)  .................................................................................................................................................... 
(๔.๒)  .................................................................................................................................................... 

(๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ.  ............   
(๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี..................เดือน..................................พ.ศ.  ............. 
 
 
       
       
 
 
 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
         ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
   (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
 

(ลงชื่อ) 

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

ตําแหนง.............................................. 

               เจาพนักงานทองถ่ิน 

(มีตอดานหลัง) 



 
 

 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดา้นหลงั) 



 
 

 

คำขอร ับใบแทนใบอน ุญาต 

ประกอบกจิการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

 

เข ียนท ี่....………………………………..……...…… 

ว ันท่ี……….เดือน………...……..พ.ศ.………….… 

 

 ข าพเจา………………………….............................………..….…………..อายุ………..………..ปสัญชาติ…………….….…… 

อยูบานเลขท่ี….........….…….หมูท่ี…….........……..ตรอก/ซอย………........………………….ถนน……………………………………… 

แขวง/ตําบล………..............……………….เขต/อำเภอ…………........…………....…………จังหวัด……..………..….………………… 

หมายเลขโทรศ ัพท……..……………….…………... 

 ขอยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต...........................................................ต อเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ขาพเจาไดร ับใบอนุญาตใหประกอบการ............................................................................................ 

ประเภท.............................................................................พ ื้นท่ีประกอบการ….……….…….........……ตารางเมตร 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี…........…...…หมูท่ี……............….ตรอก/ซอย…………………..…..…..….……….ถนน……….……….…....……… 

ตําบล…...................………อำเภอ……………..………จังหวัด…….……..…………หมายเลขโทรศัพท……….……….……...…..…… 

ตามใบอนุญาต  เลมท่ี…..…….  เลขท่ี……......…/.….………..ออกใหเม่ือวันท่ี…..….….เดือน………………พ.ศ…...........…… 

 (๒)  ใบอนุญาตไดส ูญหาย/ถูกทำลาย/ชำร ุดเม่ือวันท่ี……....…เดือน………..…………….พ.ศ..……….. 

 (๓)  พรอมคำขอนี้ข าพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ   มาดวยแลวคือ 

  (  )  เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย 

  (  )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิมกรณีชำรุดในสาระสำคัญ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ข อความในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)………………......………..………………. ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

             (…………….……...............…………….) 
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