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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลรัตนวาป   
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยท่ัวไป     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลรัตนวาป  วาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลรัตนวาป  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาํบลรตันวาปและนายอําเภอรัตนวาป  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลรัตนวาป  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลรตันวาปตัง้แตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่เกิดจากอาคาร  

ที่พักอาศัย  ธุรกิจรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  สถาบันตาง ๆ   

รวมทั้งมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ  ในชุมชน  แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชน   
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  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามาผลิต 

เปนผลิตภัณฑใหมได  ไดแก  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  และวัสดุอื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่น 

กําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

  “มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวท่ีไหลชะผานหรือท่ีออกมาจากมูลฝอย   

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน   

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปน 

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลรัตนวาป 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลรัตนวาป 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการสวนทองถิน่เปนอํานาจของราชการ

สวนทองถิ่น   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 
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บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย 

อันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไป 

หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใด 

ดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจของ

ราชการสวนทองถิ่นและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บขน

มูลฝอยทั่วไปของราชการสวนทองถิ่นหรือเขตพ้ืนที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยท่ัวไปแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยทั่วไปราชการสวนทองถิ่น

จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้และตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ  ๘  หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยท่ัวไป  นอกจาก

ในท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 

ขอ  ๙  ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ที่พักอาศัย  ธุรกิจรานคา  สถานประกอบการ  

สถานบริการโรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  สถาบันตาง ๆ  และสถานท่ีท่ีเปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป  

ตองมีการคดัแยกมูลฝอยอยางนอยเปน  ๓  ประเภท  ประกอบดวย  มูลฝอยนํากลับมาใชใหม  มูลฝอยทั่วไปอื่น ๆ    

และมูลฝอยอินทรีย   

ขอ ๑๐ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑) ถุงบรรจุมูลฝอย 

   (๑.๑)  ถุงบรรจุมูลฝอยท่ัวไปตองมีความเหนียว  ทนทาน  ไมฉีกขาดงาย  ไมรั่วซึม 

ขนาดเหมาะสมสามารถเคล่ือนยายไดโดยสะดวก 

   (๑.๒)  ถุงพลาสติกหรือถุงท่ีทําจากวัสดุอื่นสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหม

ตองมีขอความวา  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  และตองมีขนาดและสีของขอความท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

   (๑.๓)  ถุงพลาสติกหรือถุงที่ทําจากวสัดอุื่นสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปตองมีขอความวา   

“มูลฝอยทั่วไป”  และตองมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
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  (๒) ภาชนะบรรจุมูลฝอย   

   (๒.๑)  ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปตองทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย   

มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปดเปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได   

ขนาดพอเหมาะสามารถเคล่ือนยายไดโดยสะดวกงายตอการถายเทมูลฝอย 

   (๒.๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใช ใหมตองมีขอความวา   

“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  และตองมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

   (๒.๓)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปตองมีขอความวา  “มูลฝอยทั่วไป”  

และตองมีขนาดและสีของขอความท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๑ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  บรรจุมูลฝอยทั่วไปในถุง 

หรือภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปตามขอ  ๑๐  ในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมไมลนถุง 

และมัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวเพ่ือปองกันการหกหลนของมูลฝอย   

กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมไมลนภาชนะและปดฝาภาชนะเพ่ือปองกัน 

การหกหลนของมูลฝอย  และตองมีการทําความสะอาดเปนประจํา 

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวมท่ีมจํีานวนหองพักตั้งแต  ๘๐  หองขึ้นไป

หรือมีพ้ืนที่ใชสอยมากกวา  ๔,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือธุรกิจรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ   

ตลาด  สถาบันตาง ๆ  ที่มีปริมาณมูลฝอยเกนิ  ๒  ลูกบาศกเมตรตอวัน  ตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไป

ที่มีลักษณะตามขอ  ๑๕  หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญที่มีลักษณะตามขอ  ๑๖ 

ขอ ๑๓ ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกบัการเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป  ตองไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจําป  และผานการฝกอบรมใหมคีวามรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๔ ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานคัดแยก

และเก็บรวบรวมมูลฝอย   

ขอ ๑๕ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้   

  (๑)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวา   

๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานท่ีสะดวกตอการเก็บรวบรวม  ขนถาย   

อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบอาหารตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   
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  (๒)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย  มีลักษณะสามารถ 

ปดไดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  และมีการระบายอากาศดี   

  (๓)  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับ 

ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๔)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

  (๕)  มีการกําหนดขอบเขตบรเิวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมลูฝอยทั่วไปมขีอความที่มีขนาด 

เห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ   

๑  ครั้ง 

ขอ ๑๖ ภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  ตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม  แยกเปนสัดสวนเฉพาะ  พ้ืนฐานเรียบ  มั่นคง  แข็งแรง 

ทําความสะอาดงาย  มีรางระบายน้ําโดยรอบเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคารท่ีไมถูกบังคับ 

ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  หางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  สถานที่ปรุงประกอบอาหารตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

   (๒)  ตั้งอยูในบริเวณที่สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจรเพ่ือปองกัน

อุบัติเหตุ 

  (๓)  มีลักษณะเปดปดไดมิดชิด  แข็งแรง  ทนทาน  สามารถปองกันสัตวและแมลง

พาหะนําโรคสะดวกตอการขนถายมูลฝอย  และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย  มีระบบรวบรวม 

และปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูส่ิงแวดลอม 

  (๔)  มีการทําความสะอาดเปนประจํา  หรืออยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง   

ขอ ๑๗ เจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป   

หามทิ้งของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปและตองปฏิบัติตามขอ  ๙   

ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑ 

ในกรณีเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยเกิน   

๒  ลูกบาศกเมตรตอวัน  ตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไปตามขอ  ๑๕  หรือขอ  ๑๖  ดวย 
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ขอ ๑๘ ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ 

อยางถูกสุขลักษณะตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๙ ในกรณีราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิน่อืน่ดาํเนนิการภายใตขอตกลงรวมกัน  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบให 

ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคล

ซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยท่ัวไป

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  มีสถานที่แยกเก็บมูลฝอยท่ัวไป  

ตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  เปนพ้ืนที่เฉพาะ  มีขนาดเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป 

ที่จะนําเขามาแยกเกบ็ตามประเภทของมูลฝอยได  มีการรักษาบรเิวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ   

  (๒)  มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ  ไดชัดเจน 

  (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๔)  จัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  อางลางมือที่สะอาด  เพียงพอ  สําหรับใชงาน 

และชําระลางรางกาย 

  (๕)  มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค   

  (๖)  มีการปองกันฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการ 

ที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

  (๗)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยและมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา   

  (๘)  มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไป 

ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๙)  ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป  ตองไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจําปและผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน 
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สถานท่ีแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเปนอาคารตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการแยกเก็บมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคา 

หรือหากําไร  ตองแจงราชการสวนทองถิน่ทีว่ิสาหกิจชมุชนหรอืกลุมชุมชนนั้นตัง้อยู  และใหราชการสวนทองถิ่น 

กํากับดูแลการดําเนินงานใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๒๐ ราชการสวนทองถิ่นหรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บ  

ขนมูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต  จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการทําการเก็บรวบรวมและขนมูลฝอยท่ัวไปจากแหลงกําเนิดตาง ๆ  ตองดําเนินการขน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้   

  (๑)  ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภทตามขอ  ๙  หรือกําหนดวันในการขนตามประเภท 

ของมูลฝอย  หรือตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

  (๒)  ใชยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๑ 

  (๓)  ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่เก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไปตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๔)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานเก็บ  

ขนมูลฝอยท่ัวไป  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  มีอุปกรณ

และเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถเก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไปดวย 

  (๕)  ตองจัดใหมีสถานท่ีลางยานพาหนะ  ที่มีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ทนทาน 

มีความลาดเอียง  น้ําไมทวมขัง  ทําความสะอาดงาย  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

และมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 

  (๖)  จัดใหมีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเปนการเฉพาะ  มีขนาด

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคาร 

ที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 
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  (๗)  ตองทําความสะอาดบรเิวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะและลางทําความสะอาดยานพาหนะ 

ขนมูลฝอยท่ัวไป  อุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยท่ัวไปเปนประจําทุกวัน 

  (๘)  ตองมีมาตรการควบคุม  กํากับการขนมูลฝอยเพ่ือปองกันการลักลอบท้ิงมูลฝอย  

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยท่ัวไปมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด  

เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย   

  (๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย  เพ่ือมิใหรั่วไหล 

ตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมมีเสียงดังกอใหเกิด

ความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ   

  (๔)  มีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน  ระดับท่ีขนถายมูลฝอยท่ัวไปใสในตัวถัง 

ยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน   

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการเก็บขน 

หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น  ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่น 

ดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะ 

ขนมูลฝอยท่ัวไปพรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุวิธีการที่ราชการสวนทองถิ่น 

มอบใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดําเนินการ  และชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น 

ไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลเลขท่ี

ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขาง  ทั้งสองดาน

ของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุวิธีการ 

ที่ราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดําเนินการ  และชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคล 

หรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่จัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยทั่วไป  สถานีขนถายมูลฝอยท่ัวไปตองมีลักษณะ

และการขนถายที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  มีลักษณะเปนอาคาร  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปท่ีตองพักรอการขนถาย  

มีการระบายอากาศ  และแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๒)  มีการปองกันกล่ินจากมลูฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงานและการขนสง  การปลิว

ของมูลฝอย  เสียงดังรบกวน  สัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๓)  มีระบบบําบัดน้ําเสีย  โดยน้ําที่ระบายออกสูภายนอกตองไดมาตรฐานน้ําทิ้ง 

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของเวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

ขอ ๒๓ ในการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับ

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่น 

มอบใหดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น   

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  และกําจัด 

มูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑)  ตองกําจัดมูลฝอยทั่วไป  โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธี  ตามท่ีกําหนดในขอ  ๒๔ 

  (๒)  หามนําของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานมูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งมูลฝอย  

ที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป 

  (๓)  ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสรางระบบ

กําจัดมูลฝอยท่ัวไป  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไป 

ตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม   

  (๔)  ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัย  และความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน 

กําจัดมูลฝอยทั่วไป  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  มีอุปกรณ 

และเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล  ติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปดวย 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๔ การกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๒)  การเผาในเตาเผา 

  (๓)  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

  (๔)  การกําจัดแบบผสมผสาน 

  (๕)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๕ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตองดาํเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒  หางจาก

สนามบินบอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหลงทองเท่ียวอื่น ๆ   

ในกรณีเปนพ้ืนที่ลุมที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลาก  ตองมีมาตรการปองกันและแกไข

เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้  ระยะหางและมาตรการปองกัน  รวมทั้งเกณฑ 

ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งอื่น ๆ  ใหเปนไปตามที่เจาพนักงานกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๒)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบ  จัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับ

ปลูกตนไมถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหากล่ินรบกวน 

  (๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัดกนบอ

ดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขตามท่ีเจาพนักงานกําหนด 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถ

ปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ใหไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวนัดวยดนิหรือวสัดุกลบทับอื่น  และปดการฝงกลบ

เมื่อบอฝงกลบเต็มโดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม 

เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค  รวมท้ังไมสงผลกระทบ 

ตอส่ิงแวดลอม   

  (๖)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน 

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ  และมีระบบเผาทําลายกาซ 

หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิง   

  (๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวางการดําเนินการ

ฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้าํ  ทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มีการปดบอฝงกลบแลวใหมีการตรวจสอบ  

ปละ  ๑  ครั้งติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป  ทั้งนี้  หลักเกณฑวิธีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ใหเปนไปตามที่เจาพนักงานกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกําหนด   

ขอ ๒๖ การเผาในเตาเผา  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๒๓  (๓)  มีขนาดพ้ืนที่

เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป  มีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน   

  (๒)  มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ที่มีลักษณะตามขอ  ๑๕ 

  (๓)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย  จัดเปนพ้ืนที่สําหรับ

ปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากล่ินรบกวน   

  (๔)  ตองเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  และมีระบบ 

ควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยท่ัวไป  ใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิง 

อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   

  (๕)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน 

สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗)  มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธกีารฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  ที่มีการปองกันน้ํา   

ชะขี้เถา  ปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  และตองมีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเถาหนักท่ีมีการปองกันผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการในการนําเถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

    (๘)  มีการกําจัดเถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

และตองมีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการในการนําเถาเบา

ออกไปกําจัดเปนประจํา   

ขอ ๒๗ การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะ

และหลักเกณฑ  ดังนี้   

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๒๓  (๓) 

  (๒)  อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย  มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ีนํามาหมัก

ทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน   

  (๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยภายในอาคาร   

  (๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดาํเนินงาน  ความส่ันสะเทือน 

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น  ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว  

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕)  มูลฝอยจากการแยกเก็บสวนท่ีหมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได  ตองมี

ระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  หรืออาจมี

การนํามูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

  (๖)  ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยและสถานที่หมักทําปุย 

หรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๗)  กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาซชีวภาพไปใช 

ประโยชนและมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน   



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ การกําจัดแบบผสมผสานซึ่งระบบกําจัดใชวิธีการกําจัดมากกวา  ๑  วิธีตามขอ  ๒๔  (๑)   

(๒)  (๓)  หรือวิธีอื่น ๆ  ตามขอ  ๒๔  (๕)  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด   

  (๒)  อาคารรวบรวมมูลฝอย  และอาคารอื่น ๆ   ของระบบกําจัดมูลฝอย  ตองมีการระบายอากาศ 

และแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยภายในอาคาร   

   (๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดาํเนินงาน  ความส่ันสะเทือน

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาใหตอง 

ดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๒๖ 

  (๖)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพจะตอง

ดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๒๗   

ขอ ๒๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๓๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดาํเนนิกจิการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปน 

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองย่ืนคําขอรับ 

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจสําเนาทะเบียนบาน

เจาของกิจการ 

  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

  (๓)  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีที่ใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ 

  (๔)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕)  หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการ  สามารถใชประกอบกิจการนั้นได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

  (๖)  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  (กรณีผูขอรับใบอนุญาต 

ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการ) 

  (๗)  สําเนาทะเบียนรถยนตบรรทุกที่ใชประกอบกิจการ 

  (๘)  สําเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใชในการดําเนินการกําจัด  

มูลฝอย 

  (๙)  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเอง) 

  (๑๐)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตอง 

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ   

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ  ๓๓  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๓๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

ขอ  ๓๖  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๗  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 

สิบหาวัน 

ขอ ๔๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรอืขอบัญญตันิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๔๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๔๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๔๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลรัตนวาปเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รอยตร ี อรุณ  ชัยจันทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลรตันวาป   



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรัตนวาปี 
  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

*(บาท) 
๑ อัตราค่ากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยทั่วไป 

๑.๑  ค่ากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยทั่วไป  เป็นรายเดือน   
 ๑.๑.๑ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร          
เดือนละ 
          ๑.๑.๒ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน  ๒๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน 
๕๐๐ ลิตรค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ  
๒๐ ลิตร เดือนละ 
          ๑.๑.๓ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 
๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ                                        
         ๑.๑.๔ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
ค่าเก็บและขน ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร 
เดือนละ    
 
๑.๒  ค่ากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยทั่วไป  เป็นครั้งคราว 
 ๑.๒.๑ ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                     
ครั้งละ 
            ๑.๒.๒ ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บและขน 
ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ   
      

 
 
 

๒๐ 
 
 

๓๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐ 
 
 

๑๕๐ 

๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   
๒.๑  รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ 
๒.๒  รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 



 
 

 
บัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง 

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรัตนวาปี 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 
*เพดานสูงสุด(บาท) 

๑ อัตราค่ากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยทั่วไป 
๑.๑  ค่ากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยทั่วไป  เป็นรายเดือน   
 ๑.๑.๑ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร          
เดือนละ 
          ๑.๑.๒ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน  ๒๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน 
๕๐๐ ลิตร 
                   ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ 
๒๐ ลิตร เดือนละ 
          ๑.๑.๓ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 
๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ                                        
         ๑.๑.๔ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
ค่าเก็บและขน ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร 
เดือนละ    
 
๑.๒  ค่ากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยทั่วไป  เป็นครั้งคราว 
 ๑.๒.๑ ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                    
ครั้งละ 
            ๑.๒.๒ ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขน 
ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ    

 
 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๕๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

 
๑๕๐ 

 
๑๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

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

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

๑.  ข้าพเจ้า......................................................................  อายุ...............ปี  สัญชาติ........................... 
โดย....................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 

๒.  พร้อมคําขอรับใบอนุญาตนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
    สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ................................) 
    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ได้แก่........................................................................... 
  ..................................................................................................................................................................   
    หนังสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    .......................................................................................... 

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

....................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ)  ..........................................................  ผู้ขอรับใบอนุญาต 
               (.....................................................) 

 
 
 
 
 

คําขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 
 

 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

 
      (ลงช่ือ)  ...........................................   
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.......วันนับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ)  ...........................................   
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

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

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

๑.  ข้าพเจ้า......................................................................  อายุ...............ปี  สัญชาติ........................... 
โดย................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 

๒.  พร้อมคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
    สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ................................) 
    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ได้แก่........................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................   
    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
             ...................................................................................... 

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

...................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ)  ....................................................  ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
               (................................................) 

 
 
 
 

คําขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 
 

 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

 
      (ลงช่ือ)  ...........................................   
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.......วันนับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ)  ...........................................   
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 



 
 

 
ใบอนุญาต 

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

 
(๑)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ....................... 

อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ..................................................................  ประเภท......................................... 
ต้ังอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท  (................................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
(๓)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

โดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(๔)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 

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

(๕)  ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ.  ............   
(๖)  ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่..................เดือน..................................พ.ศ.  ............. 
 
 
       
       
 
 
 

คําเตือน  (๑)  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ 
         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
   (๒)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

(ลงช่ือ) 
 (............................................) 
ตําแหน่ง.............................................. 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(มีต่อด้านหลัง)



 
 

 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ดา้นหลงั) 



 
 

คำขอร ับใบแทนใบอน ุญาต 
ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

 
เข ียนท ี่....………………………………..……...…… 
ว ันที่……….เดือน………...……..พ.ศ.………….… 

 
 ข ้าพเจ ้า………………………….............................………..….…………..อายุ………..………..ปีส ัญชาติ…………….….…… 
อยู่บ้านเลขที่….........….…….หมู ่ที่…….........……..ตรอก/ซอย………........………………….ถนน……………………………………… 
แขวง/ตําบล………..............……………….เขต/อำเภอ…………........…………....…………จังหวัด……..………..….………………… 
หมายเลขโทรศ ัพท์……..……………….…………... 

 ขอย่ืนคำขอรับใบแทนใบอนุญาต...........................................................ต ่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปน้ี 
 (๑)  ข้าพเจ้าได้ร ับใบอนุญาตให้ประกอบการ............................................................................................ 
ประเภท.............................................................................พ ื้นที ่ประกอบการ….……….…….........……ตารางเมตร 
ต้ังอยู่ ณ เลขที่…..... . . .…...…หมู ่ที่…….... . . . . . . . .….ตรอก/ซอย…………………..…..…..….……….ถนน……….……….…....……… 
ตําบล…...................………อำเภอ……………..………จังหวัด…….……..…………หมายเลขโทรศัพท์……….……….……...…..…… 
ตามใบอนุญาต  เล่มที่…..…….  เลขที่……......…/.….………..ออกให้เมื่อวันที่…..….….เดือน………………พ.ศ…...........…… 
 (๒)  ใบอนุญาตได้ส ูญหาย/ถูกทำลาย/ชำร ุดเมื่อวันที่……....…เดือน………..…………….พ.ศ..……….. 
 (๓)  พร้อมคำขอน้ีข ้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ   มาด้วยแล้ว  คือ 
  (  )  เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย 
  (  )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจ้งเดิมกรณีชำรุดในสาระสำคัญ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข ้อความในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ)………………......………..………………. ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
             (…………….……...............…………….) 
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