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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลโนนตาล  วาดวยการจัดการมูลฝอย

ทั่วไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๓)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 

องคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

และนายอําเภอทาอุเทน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา   เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา   

เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

และส่ิงของท่ีไมใชแลว  หรือของเสียท้ังหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบ 

ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ  และของเสียอันตราย 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  “มูลฝอยที่ เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษ 

หรืออันตรายจากกิจกรรมตาง ๆ  ในชุมชนที่เปนวัตถุหรือปนเปอนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารพิษ  สารไวไฟ 

สารออกซิไดซ  สารเปอรออกไซต  สารระคายเคือง  สารกัดกรอน  สารท่ีเกิดปฏิกิริยาไดงาย  สารที่เกิด

ระเบิดได  สารที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธกุรรม  สารหรือส่ิงอื่นใดที่อาจกอหรือมแีนวโนมท่ีจะทํา

ใหเกิดอันตรายแกบุคคล  สัตว  พืช  ทรัพยสิน  หรือส่ิงแวดลอม  แตไมรวมถึงมูลฝอยท่ัวไป  มูลฝอยติดเชื้อ 

กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  “การจัดการมูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ  ขน 

และกําจัดมูลฝอยทั่วไป  

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจาก 

มูลฝอยทั่วไป  ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปน 

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

  “ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย”  หมายความวา  ประชาชน  และเจาของหรือผูครอบครอง

อาคาร  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานที่ใด ๆ  ที่เปน

แหลงกําเนิดมูลฝอย  

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

     

ขอ ๕ การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลเปนอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน 

หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาลหรืออาจอนุญาต

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งตองจัดการ 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและผูดําเนิน

กิจการรับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน  

หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดาํเนนิกจิการขนมลูฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปแทน หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ 

ขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  

และเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยท่ัวไป 

นอกจากถาย  เท  ทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธีที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลกําหนดหรือจัดให 
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ใหองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือ 

ทางสาธารณะหรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตามที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๘ องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  หรือองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลรวมกับ

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน และบุคคลซึ่งองคการ

บริหารสวนตําบลโนนตาลมอบใหดําเนินการขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของ

องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  รวมท้ังบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน

กิจการรับทําการขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ  แลวแตกรณี  ตองดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยท่ัวไปใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีเจาหนาท่ีควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

อยางนอยสองคน  โดยใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ วธิีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทัว่ไป 

     

สวนที ่ ๑ 

การเกบ็มูลฝอยทัว่ไป 

 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย 

อยางนอยเปนมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมา

ใชใหมออกจากมูลฝอยท่ัวไปดวย  

ขอ ๑๐ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ 
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   (๑)  ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติก

หรือถุงที่ทําจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว  ทนทาน  ไมฉีกขาดงาย  ไมรั่วซึม  ขนาดเหมาะสม  และสามารถ

เคล่ือนยายไดสะดวก 

   (๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุ 

ที่ทําความสะอาดงาย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตวและ 

แมลงพาหะนําโรคได  ขนาดเหมาะสม  สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก  และงายตอการถายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนาํกลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง  ใหระบุขอความที่ทําใหเขาใจ

ไดวาเปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  โดยมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๑ ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยท่ัวไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในถุงหรือ

ภาชนะบรรจุ ในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมัดหรือปดปากถุงใหแนนเพ่ือปองกัน

การหกหลนของมูลฝอยดังกลาว  กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมี 

การทําความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ 

ขอ ๑๒ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม  อาคารชุด  หอพัก  หรือโรงแรม 

ที่มีจํานวนหองพักตั้งแตแปดสิบหองขึ้นไป  หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยมากกวาส่ีพันตารางเมตรขึ้นไป  หรือเจาของ

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานท่ีใด ๆ  

ท่ีมีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน  จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ภาชนะรองรับ 

มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญตามความเหมาะสมหรือ 

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๓ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะที่มีการปองกันน้ําฝน  หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญที่สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน  

   (๒)  มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม  (๑)  ตองเรียบ  มีการปองกันน้ําซึม

หรือน้ําเขาทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค   

และมีการระบายอากาศ 
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    (๓)  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ

ตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

   (๔)  มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

   (๕)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  มีขอความที่มี

ขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

ท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยท่ัวไป 

และอยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๔ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนาํกลับมาใชใหมตองเปนไปตามหลักเกณฑและ

สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด 

สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได  ขนาดเหมาะสม  สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก  และงายตอ

การถายและเทมูลฝอย 

   (๒)  มีขอความวา  “มูลฝอยท่ัวไป”  หรือ  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  แลวแตกรณี 

และมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาตร

ตั้งแตสองลูกบาศกเมตรขึ้นไป  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตว 

และแมลงพาหะนําโรคได  สะดวกตอการขนถายมูลฝอย  และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย  มีระบบ

รวบรวมและปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูส่ิงแวดลอม 

   (๒)  มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณ 

ที่เหมาะสม  สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร  แยกเปนสัดสวนเฉพาะ  พ้ืนฐานเรียบ 

มั่นคง  แข็งแรง  ทําความสะอาดงาย  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิงหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวม 
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น้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด  หางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่

ประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

ขอ ๑๖ ใหองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอย 

นํากลับมาใชใหม  หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญในที่หรือ 

ทางสาธารณะตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๗ องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลรวมกับหนวยงาน

ของรัฐหรือองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งองคการ

บริหารสวนตําบลโนนตาลมอบใหดําเนินการเก็บมูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหาร

สวนตําบลโนนตาล  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการ 

เก็บมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  

ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทาํหนาที่เกีย่วกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป  และจัดใหมีอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว 

ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและไดรับความรูดานสุขอนามัย

และความปลอดภัยในการทํางาน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลมอบให

ดําเนินการเกบ็  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

มูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี   

ที่จัดใหมีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้  

   (๑)  เปนพ้ืนที่เฉพาะ  มีขนาดเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป 

ที่จะนําเขามาคัดแยกได  มีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 
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   (๒)  มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ  ไดชัดเจน 

   (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

   (๔)  จัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  อางลางมือที่สะอาด  เพียงพอ  สําหรับใชงานและชําระ

ลางรางกาย 

   (๕)  มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

   (๖)  มีการปองกันฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการ 

ที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

   (๗)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย  และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

   (๘)  มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําท้ิงท่ีระบายออกสูภายนอกเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะท่ีไมเปนการคาหรือ

แสวงหากําไรตองแจงองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู  และให

องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลกํากับดูแลการดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๑๙ หามมิใหผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิด 

มูลฝอยท่ัวไปทิ้งส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  ของเสีย

จากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ  และของเสีย

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 

 

สวนที ่๒ 

การขนมูลฝอยทัว่ไป 

 

ขอ ๒๐ องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลโดยองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลรวมกับ

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งองคการบริหาร

สวนตําบลโนนตาลมอบใหดําเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 
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และบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงาน 

ซึ่งทําหนาที่ขนมูลฝอยทั่วไป  และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัติงานดังกลาว  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อุปกรณและ

เครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถขนมูลฝอยทั่วไปดวย 

ผูปฏิบัติงานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และผานการ

ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๑ การดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือกําหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอย

หรือตามที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลกําหนด 

   (๒)  ใชยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  และตอง

มีการทําความสะอาดยานพาหนะ  อุปกรณตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการขนมูลฝอยท่ัวไป  และบริเวณท่ีจอดเก็บ

ยานพาหนะเปนประจําทุกวัน 

   (๓)  ตองจัดใหมีสถานท่ีลางยานพาหนะ  รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการขน 

มูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ทนทาน  มีความลาดเอียง  น้ําไมทวมขัง  ทําความสะอาดงาย 

มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

และมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 

   (๔)  บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ   

มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคารท่ีไมถูกบังคับให

มีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๕)  ตองมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยทั่วไป  เพ่ือปองกันการลักลอบทิ้ง 

ขอ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด   

เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาด  ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับ 

ที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะขนถายมูลฝอยทั่วไป 

   (๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย  เพ่ือมิใหรั่วไหลตลอด

การปฏิบัติงาน และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟตดิไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญ 

และสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลใหเปนผูดําเนินการ

ขนหรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปแทนภายใตการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  ใหบุคคลหรือ 

นิติบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไว 

ที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่

สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะ 

ขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต  ใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล   

เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางทั้ง

สองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  

ระบุชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณ 

ที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่มีความจําเปนองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลรวมกับหนวยงานของรัฐหรือ

ราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล

มอบใหดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

และบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  อาจจัดใหมีสถานี

ขนถายมูลฝอยทั่วไปก็ได  



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะและการขนถายท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ

และสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีลักษณะเปนอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปท่ีตองพักรอการ 

ขนถายมีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา  มีการระบายอากาศ  และแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

   (๒)  มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  

หรือการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

   (๓)  มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําท้ิงท่ีระบายออกสูภายนอกเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

สวนที ่๓ 

การกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 

ขอ ๒๔ องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลโดยองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลรวมกับ

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งองคการบริหาร 

สวนตําบลโนนตาลมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหาร 

สวนตําบลโนนตาล และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการกําจัด

มูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี   

ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไป  และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงาน  อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณ

สถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปดวย 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ผูปฏิบัติหนาท่ีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และผาน

การฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๕ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  กําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  โดยใหศึกษา

ความเหมาะสมและความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  และมีมาตรการควบคุม

กํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยทั่วไปในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  

เพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและส่ิงแวดลอม 

   (๒)  ไมนําส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

โรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ 

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจาก

ชุมชนมากําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป 

ขอ ๒๖ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหดําเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒)  การเผาในเตาเผา 

   (๓)  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

   (๔)  การกําจัดแบบผสมผสาน 

   (๕)  วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

ขอ ๒๗ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีสถานที่ตั้งเหมาะสม  มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตราย 

เหตุรําคาญ  หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย  



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒)  มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบมูลฝอยทั่วไป 

เพ่ือจัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ  

และปญหากล่ินรบกวน 

   (๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้าํใตดนิจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอดักนบอ

ดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม  

   (๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถ

ปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

   (๕)  มีการใชดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนํามูลฝอยท่ัวไปไปฝงกลบ  และปด

การฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุ

อื่นท่ีเหมาะสม  เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

   (๖)  มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน 

หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

   (๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ  และมีระบบเผาทําลาย

กาซ  หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

   (๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวางการดําเนินการ

ฝงกลบ  ใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตอองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลดวย 

ขอ ๒๘ การเผาในเตาเผาตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ผลการศึกษาความ

เหมาะสมและความเปนไปได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีสถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยท่ัวไป  

มีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

   (๒)  มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามขอบัญญัตินี้ 
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   (๓)  มี พ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ เผามูลฝอยทั่วไป 

เพ่ือจัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา 

และปญหากล่ินรบกวน 

   (๔)  ตองเผามูลฝอยท่ัวไปท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวาแปดรอยหาสิบองศาเซลเซียส   

และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไปใหไดมาตรฐานควบคุม 

การปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๕ )   มี การปองกัน สัตวและแมลงพาหะนํา โรค   ฝุนละออง   ก ล่ิน   เ สียง   

ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน

สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๗)  มีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาหนักท่ีมีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีระบบ

ในการนําเถาหนักไปกําจัดเปนประจํา  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  (Sanitary  Landfill)  

ที่มีการปองกันน้าํชะขีเ้ถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน หรือมีระบบการนําเถาหนักไปใชประโยชนอยางอ่ืน 

   (๘)  มีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเถาลอยท่ีมีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีระบบ 

ในการนําเถาลอยออกไปกําจัดเปนประจํา  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย  (Secured  Landfill)   

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  หรือมีระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอื่น 

ขอ ๒๙ การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ  ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 

   (๒)  มีระบบคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปเพ่ือนํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  ซึ่งอาจมี

อาคารที่มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม  และมีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว 

   (๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 

   (๔)  มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  

หรือการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 
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   (๕)  มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได   

ตองมีระบบกําจัด  หรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา  

หรืออาจมีการนํามูลฝอยทั่วไปที่นํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

   (๖)  ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไป  น้ําเสียจากสถานที่คัดแยก  และสถานที่หมักทําปุย

หรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

   (๗)  กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาซชีวภาพไปใช

ประโยชน  และมีระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน  

ขอ ๓๐ การกําจัดแบบผสมผสานโดยใชวิธีการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปมากกวาหนึ่งวิธี  ตองดําเนินการ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวิธีท่ีกําหนดตามขอบัญญัตินี้  

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

    

ขอ ๓๑ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ขอ ๓๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้  

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  และสําเนา

ทะเบียนบานของเจาของกิจการ/ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต 

   (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  และสําเนา

ทะเบียนบานของผูจัดการ 

   (๓)  สําเนาทะเบียนบานของอาคารที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ 

   (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
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   (๕)  ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานท่ีแสดงวาที่ตัง้สถานประกอบการสามารถ

ใชประกอบกิจการนั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

   (๖)  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาต

ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ) 

   (๗)  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจกรณีเจาของกิจการไมสามารถย่ืนคําขอใบอนุญาตไดดวยตนเอง 

   (๘)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๙)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลประกาศกําหนด

และเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๓๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด  โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย  

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตอง 

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ  

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  

พรอมสําเนาแจง  ก.พ.ร.  ทราบทุกครั้ง 

ขอ ๓๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว  

ขอ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาลเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง  หรือขอบัญญตันิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๔๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

     

ขอ ๔๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการขน 

มูลฝอยท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาล หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

แกองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   ทั้งนี้  การจัดเก็บ

คาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  องคการบริหารสวนตําบลโนนตาลจะตองดําเนินการใหถูกตองดวย

สุขลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ขอ ๔๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน  



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลโนนตาล 

 

หมวด  ๕ 

คาบรกิารขั้นสูง 

     

ขอ ๔๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

     

ขอ ๔๖ ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุภวิทย  พรรณวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนตาล 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล   
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

( บาท ) 

๑ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บขนมูลฝอยท่ัวไป 

๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

(๑.๑.๑) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

         (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน                                                                         

                  - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                         

                  - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร 

                  - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร  แตไมเกิน ๖๐ ลิตร      

                  - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร  แตไมเกิน ๘๐ ลิตร      

                  - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร  แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร      

                  - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร  แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร      

                  - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร  แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร 

                  - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร  แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร 

                  - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร  แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

                  - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร                          

                     แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร   

                  - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                         

                     คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ                                                          

                     ลูกบาศกเมตร 

                                                                 

       (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว                                                                             

                    - ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 

                    - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                                                         

                    คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร                                                                      

                    หรือเศษของลูกบาศกเมตร                      

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

๒.๑  ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน 

ตอบแทนดวย 

(๒.๑.๑) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป                 

(๒.๑.๒) รับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป    

       

 

 

 

 

เดือนละ  ๒๐ บาท 

เดือนละ  ๔๐ บาท 

เดือนละ  ๘๐ บาท 

เดือนละ  ๑๒๐ บาท 

เดือนละ  ๑๖๐ บาท 

เดือนละ  ๒๐๐ บาท 

เดือนละ  ๔๐๐ บาท 

เดือนละ  ๖๐๐ บาท 

เดือนละ  ๘๐๐ บาท 

เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท 

 

เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท 

 

 

 

 

เดือนละ ๑๐๐ บาท 

เดือนละ ๑๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

ฉบับละ  ๔,๐๐๐ บาท 

ฉบับละ  ๔,๐๐๐ บาท 

 



 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................................. 

 

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. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบานของ    
     เจาของกิจการ/ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

   สําเนาทะเบียนบานของอาคารท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล   
               (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานท่ีใชแสดงวาท่ีตั้งสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได 
               โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

   หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ใน 
               อาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
   หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ          
               (กรณีเจาของกิจการไมสามารถยื่นคําขอใบอนุญาตไดดวยตนเอง) 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ระบุ...................................................................................... 
   หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

   เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลประกาศกําหนดและเผยแพรให 
               ประชาชนทราบ  ระบุ............................................................................................................................ 

       ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 

 

 

 

 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วันนับตั้งแตวันนี้

เปนตนไป 

 

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

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

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

 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้

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

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

.   

 (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ

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

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

. 

 

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

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

     ตําแหนง..........................................................วันท่ี........../........../........ 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

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

  วันท่ี......../............./.......... 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................. 

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

(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนญุาตให........................................................................สัญชาติ.......................  

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

หมายเลขโทรศัพท............................................................................. 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท......................................... 

ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

อัตราคาธรรมเนียมปละ.....................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(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  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

   (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

(ลงชื่อ) 

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

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

                เจาพนักงานทองถ่ิน 

(มีตอดานหลัง) 



 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน   

เจาพนักงานทองถ่ิน 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(ดานหลัง) 



 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ…………………………………………… 

 

เขียนท่ี…………………………………………………….. 

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

 

 ขาพเจา  (  ) บุคคลธรรมดา   (    ) นิติบุคคล  ช่ือ..............................................................................อายุ....................ป  

สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.......................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.........................

หมูท่ี................ตรอก/ซอย....................ถนน.............................แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ........................ 

จังหวัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท................................โทรสาร...............................................................

ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................................แลวโดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 ๑.  ใบอนุญาตเลมท่ี...........เลขท่ี............/...............ออกเมื่อวันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ............................ 

 ๒.  ช่ือสถานท่ีประกอบการ.............................................ประกอบกิจการประเภท........................................................... 

                จํานวนผูปฏิบัติงาน...........................................คน 

๓.  สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................. 

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

                 โทรศัพท........................................................โทรสาร...................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน

เน่ืองจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน  (   ) สูญหาย  (  ) ถูกทําลาย  (   ) ชํารุดในสาระสําคัญ  โดยมีหลักฐานเอกสาร

ประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบานของเจาของกิจการ/ 
     ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  
  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล   
                 (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานท่ีใชแสดงวาท่ีตั้งสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันได 
                 โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
   หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีใชเปน 
                 สถานประกอบการ) 
   หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
                 (กรณีเจาของกิจการไมสามารถยื่นคําขอใบอนุญาตไดดวยตนเอง) 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ระบุ............................................................................................................ 
   หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
   เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนตาลประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 
   ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ) 
 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)..........................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับแทนใบอนุญาต 
 

เลขท่ี..............................ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ. ................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

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

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

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

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

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

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

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

 

สวนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ. .................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

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

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

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

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

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........................วันนับตั้งแตวันน้ี

เปนตนไป 

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

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

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



 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนักงานทองถิ่น 

  

จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับใบแทนใบอนุญาต      (   )  อนุญาตใหใบแทนใบอนุญาต 

     (   )  ไมอนุญาตใหใบแทนใบอนุญาต 

     (   )  เห็นสมควรใหใบแทนใบอนุญาต        

     (   )  เห็นสมควรไมใหใบแทนใบอนุญาต  เพราะ

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

 

   

(ลงช่ือ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข               (ลงช่ือ)............................................. 

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

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

          วันท่ี........../............/............                          วันท่ี............/............/............. 

 



 

ใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ...................................................... 

 

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

 อนุญาตให (   ) บุคคลธรรมดา (   ) นิติบุคคล ช่ือ...................................................................สัญชาติ............................

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี......................

ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ..........................................

จังหวัด................................................โทรศัพท..................................................................... 

 ๑. ช่ือสถานประกอบการ................................................................ประเภท..................................................  

๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.................................ถนน...............................................................

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

โทรศัพท..............................................โทรสาร.............................................................  

๓. จํานวนคนงาน........................................คน   

๔. คาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ..........................บาทตอป (......................................................................)  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี......................เดือน.................................พ.ศ.................... 

   ๕. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  

พ.ศ. ๒๕๕๙  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  

รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 
  

 ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ีใหใชไดถึงวันท่ี........................เดือน....................................พ.ศ. ...........................   

 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ...................... 

 

 

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

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

        ตําแหนง..................................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
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