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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาท 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยท่ัวไป     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาท  วาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาทโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาทและนายอําเภอศรีเชียงใหม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินีเ้รยีกวา  “ขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลพระพุทธบาท  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาทตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

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  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร 

ที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาท 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาท 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการสวนทองถิน่เปนอํานาจของราชการ

สวนทองถิ่นในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 
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บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย

อันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไป  

หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใด

ดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่นและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ

ขนมูลฝอยท่ัวไปของราชการสวนทองถิ่นหรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยท่ัวไปแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยทั่วไปราชการสวนทองถิ่น

จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้และตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ ๘ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป  นอกจาก 

ในท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 

ขอ ๙ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ที่พักอาศัย  ธุรกิจรานคา  สถานประกอบการ  

สถานบริการโรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  สถาบันตาง ๆ  และสถานท่ีท่ีเปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป  

ตองมีการคัดแยกมูลฝอยอยางนอยเปน  ๓  ประเภท  ประกอบดวย  มูลฝอยนํากลับมาใชใหม  มูลฝอย

ทั่วไปอื่น 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  มีฝาปดเปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได   

ขนาดพอเหมาะสามารถเคล่ือนยายไดโดยสะดวก  งายตอการถาย  เท  มูลฝอย 

   (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 ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมมูลฝอยท่ัวไปตองไดรับการตรวจสุขภาพ 

ประจําป  และผานการฝกอบรมใหมคีวามรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๔ ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานคัดแยก

และเก็บรวบรวมมูลฝอย   

ขอ ๑๕ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองมีลักษณะท่ีตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้   

  (๑)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะสามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวา   

๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานท่ีสะดวกตอการเก็บรวบรวม  ขนถาย   
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อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบอาหารตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (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  มั่นคงแข็งแรง 

ทําความสะอาดงาย  มีรางระบายน้ําโดยรอบเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคารท่ีไมถูกบังคับ 

ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  หางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  สถานที่ปรุงประกอบอาหารตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๒)  ตั้งอยูในบริเวณที่สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจรเพ่ือปองกัน

อุบัติเหตุ 

  (๓)  มีลักษณะเปดปดไดมิดชิด  แข็งแรง  ทนทาน  สามารถปองกันสัตวและแมลง

พาหะนําโรคสะดวกตอการขนถายมูลฝอย  และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย  มีระบบรวบรวมและปองกัน

น้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูส่ิงแวดลอม 

  (๔)  มีการทําความสะอาดเปนประจํา  หรืออยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง   

ขอ ๑๗ เจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปนแหลงกําเนิดมูลฝอยท่ัวไป   

หามทิ้งของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปและตองปฏิบัติตามขอ  ๙   

ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑   

ในกรณีเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่งที่มีปริมาณมูลฝอย   

เกิน  ๒  ลูกบาศกเมตรตอวัน  ตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปตามขอ  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  และกําจัดมูลฝอยทั่วไป

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  มีสถานที่แยกเก็บมูลฝอยท่ัวไป  

ตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑) เปนพ้ืนที่ เฉพาะมีขนาดเพียงพอเหมาะสมสามารถรองรับมูลฝอยท่ัวไป 

ที่จะนําเขามาแยกเกบ็ตามประเภทของมูลฝอยได  มีการรักษาบรเิวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ   

  (๒)  มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ  ไดชัดเจน 

  (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๔) จัดใหมีหองน้ํ า   หองสวม  อางลางมือที่สะอาดเพียงพอสําหรับใชงาน 

และชําระลางรางกาย 

  (๕)  มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค   

  (๖)  มีการปองกันฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการ 

ที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

  (๗)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยและมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา   

  (๘)  มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไป 

ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๙)  ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่เก็บรวบรวมมลูฝอยทัว่ไป  ตองไดรบัการตรวจสุขภาพประจําป

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน 
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สถานท่ีแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเปนอาคารตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการแยกเก็บมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคา 

หรือหากําไร  ตองแจงราชการสวนทองถิน่ทีว่ิสาหกิจชมุชนหรอืกลุมชุมชนนั้นตัง้อยู  และใหราชการสวนทองถิ่น

กํากับดูแลการดําเนินงานใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๒๐ ราชการสวนทองถิ่นหรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บ   

ขนมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด 

คาบริการทําการเก็บรวบรวมและขนมูลฝอยท่ัวไปจากแหลงกําเนิดตาง ๆ  ตองดําเนินการขนใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ  ดังนี้   

  (๑)  ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภทตามขอ  ๙  หรือกําหนดวันในการขนตามประเภท

ของมูลฝอย  หรือตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

  (๒)  ใชยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๑ 

  (๓)  ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาท่ีเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป   

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๔)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานเก็บ  

ขนมูลฝอยทั่วไป  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  มีอุปกรณ

และเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถเก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไปดวย 

  (๕)  ตองจัดใหมีสถานที่ลางยานพาหนะท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ทนทาน 

มีความลาดเอียง  น้ําไมทวมขัง  ทําความสะอาดงาย  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  

และมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 

  (๖)  จัดใหมีบริ เวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปเปนการเฉพาะ   

มีขนาดกวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย   

เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 
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  (๗)  ตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะและลางทําความสะอาด

ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป  อุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป  เปนประจําทุกวัน 

  (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 

หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น  ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อ

ราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดาน

ของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปพรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุวิธีการ 

ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดําเนินการ  และชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพท 

ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็น 

ไดอยางชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลเลขท่ี

ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขาง  ท้ังสองดาน

ของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุวิธีการ 

ท่ีราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดําเนินการ  และชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพท 

ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็น 

ไดอยางชัดเจน 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่จัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยทั่วไป  สถานีขนถายมูลฝอยท่ัวไปตองมีลักษณะ 

และการขนถายที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  มีลักษณะเปนอาคาร  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปท่ีตองพักรอการขนถาย   

มีการระบายอากาศ  และแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๒)  มีการปองกันกล่ินจากมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงานและการขนสง   

การปลิวของมูลฝอย  เสียงดังรบกวน  สัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๓)  มีระบบบําบัดน้ําเสีย  โดยน้ําที่ระบายออกสูภายนอกตองไดมาตรฐานน้ําทิ้ง 

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของเวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

ขอ ๒๓ ในการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับ 

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการ

สวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  และกําจัด 

มูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑)  ตองกําจัดมูลฝอยทั่วไป  โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธี  ตามท่ีกําหนดในขอ  ๒๔ 

  (๒)  หามนําของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้ง 

มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป 

  (๓)  ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง 

ระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไป 

ตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม   

  (๔)  ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน 

กําจัดมูลฝอยทั่วไป  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  มีอุปกรณ 

และเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล  ติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปดวย 
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ขอ ๒๔ การกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  

ดังนี้ 

  (๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๒)  การเผาในเตาเผา 

  (๓)  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

  (๔)  การกําจัดแบบผสมผสาน 

  (๕)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๕ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ   

ดังนี้ 

  (๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒  หางจาก

สนามบิน  บอน้ําดืม่  โรงงานผลิตน้าํประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ  

ในกรณีเปนพ้ืนที่ลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมีมาตรการปองกันและแกไข

เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้  ระยะหางและมาตรการปองกัน  รวมทั้งเกณฑ 

ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งอื่น ๆ  ใหเปนไปตามที่เจาพนักงานกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๒)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบ  จัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับ

ปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหากล่ินรบกวน 

  (๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัดกนบอ

ดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขตามท่ีเจาพนักงานกําหนด 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถ

ปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ใหไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

  (๕)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวนัดวยดนิหรือวสัดุกลบทับอื่น  และปดการฝงกลบ

เมื่อบอฝงกลบเต็มโดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  หรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม
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เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค  รวมทั้งไมสง 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   

  (๖)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ  และมีระบบเผาทําลายกาซ 

หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิง   

  (๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวางการดําเนินการฝงกลบ

ใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีท่ีมีการปดบอฝงกลบแลวใหมีการตรวจสอบ   

ปละ  ๑  ครั้งติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป  ทั้งนี้  หลักเกณฑวิธีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ใหเปนไปตามที่เจาพนักงานกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกําหนด   

ขอ ๒๖ การเผาในเตาเผาตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๒๓  (๓)  มีขนาดพ้ืนที่

เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไปมีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน   

  (๒)  มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามขอ  ๑๕ 

  (๓)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอย  จัดเปนพ้ืนที่

สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากล่ินรบกวน 

  (๔)  ตองเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  และมีระบบ

ควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไป  ใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิง

อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   

  (๕)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือนเสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 
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  (๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน

สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗)  มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลท่ีมีการปองกัน

น้ําชะขี้เถา  ปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการในการนําเถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

  (๘)  มีการกําจัดเถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการในการนําเถาเบา

ออกไปกําจัดเปนประจํา   

ขอ ๒๗ การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะ

และหลักเกณฑ  ดังนี้   

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๒๓  (๓) 

  (๒)  อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย  มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่นํามา 

หมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน   

  (๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยภายในอาคาร   

  (๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดาํเนินงาน  ความส่ันสะเทือน   

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕)  มูลฝอยจากการแยกเก็บสวนท่ีหมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได  ตองมี

ระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  หรืออาจมี

การนํามูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

  (๖)  ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยและสถานที่ 

หมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   

  (๗)  กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน

และมีระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน   
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ขอ ๒๘ การกําจัดแบบผสมผสานซึ่งระบบกําจัดใชวิธีการกําจัดมากกวา  ๑  วิธีตามขอ  ๒๔  (๑)  

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

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด   

  (๒)  อาคารรวบรวมมูลฝอย  และอาคารอื่น ๆ  ของระบบกําจัดมูลฝอย  ตองมี 

การระบายอากาศและแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยภายในอาคาร   

  (๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดาํเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาใหตองดวย 

สุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๒๖ 

  (๖)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพจะตอง 

ดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๒๗   

ขอ ๒๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๓๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น  จะตองย่ืน 

คําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ  สําเนาทะเบียนบาน 

เจาของกิจการ 

  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

  (๓)  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีที่ใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ 

  (๔)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
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  (๕)  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบกิจการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

  (๖)  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  (กรณีผูขอรับใบอนุญาต 

ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการ) 

  (๗)  สําเนาทะเบียนรถยนตบรรทุกที่ใชประกอบกิจการ 

  (๘)  สําเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใชในการดําเนินการ

กําจัดมูลฝอย 

  (๙)  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเอง) 

  (๑๐)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี 

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ  

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 
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ขอ ๓๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๓๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
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  (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)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (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   ๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่น  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๔๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาทเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พันจาเอก  พิเชษฐ  ไพรพยอม   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพระพุทธบาท   



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาท 

  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

*(บาท) 

๑ อัตราคากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป 

๑.๑  คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน   

 ๑.๑.๑ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                         

เดือนละ 

          ๑.๑.๒ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐ ลิตร  แตไมเกิน 

๕๐๐ ลิตรคาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแตละ  

๒๐ ลิตร เดือนละ 

          ๑.๑.๓ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน 

๑ ลูกบาศกเมตร  เดือนละ                                        

         ๑.๑.๔ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  

คาเก็บและขน ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร 

เดือนละ    

 

๑.๒  คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

 ๑.๒.๑ ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 

            ๑.๒.๒ ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขน 

ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ         

      

 

 

 

๒๐ 

 

 

๔๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

๒ คาธรรมเนียมใบอนุญาตโดยทําเปนธุรกิจ  หรือไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

๒.๑  รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ 

๒.๒  รับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



 
 

บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูง 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาท 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

*เพดานสูงสุด(บาท) 

๑ อัตราคากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป 

๑.๑  คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน   

 ๑.๑.๑ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                         

เดือนละ 

          ๑.๑.๒ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐ ลิตร  แตไมเกิน 

๕๐๐ ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแตละ 

๒๐ ลิตร เดือนละ 

 

          ๑.๑.๓ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน 

๑ ลูกบาศกเมตร  เดือนละ                                        

         ๑.๑.๔ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  

คาเก็บและขน ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร 

เดือนละ    

 

๑.๒  คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

 ๑.๒.๑ ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                        

ครั้งละ 

            ๑.๒.๒ ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขน 

ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ              

 

 

 

๒๐ 

 

 

๔๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

๒.  พรอมคําขอรับใบอนุญาตนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

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

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

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

    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

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

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

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

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 
 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

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

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

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

 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.......วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

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

 

 

 



 
 

 

 

 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

๒.  พรอมคําขอตออายุใบอนุญาตนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

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

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

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

    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

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

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

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

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 
 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอตออายุใบอนุญาต 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

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

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

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

 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.......วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

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

 

 

 



 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

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

 

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

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

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

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

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

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

เสียคาธรรมเนียมปละ.....................บาท  (................................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 

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

(๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

(๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

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

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

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

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

 

 

       

       

 

 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

   (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ลงชื่อ         

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

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

                      เจาพนักงานทองถ่ิน 

(มีตอดานหลัง) 



 
 

 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดา้นหลงั) 



 
 

 

คำขอร ับใบแทนใบอน ุญาต 

ประกอบกจิการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

 

เข ียนท ี่....………………………………..……...…… 

ว ันท่ี……….เดือน………...……..พ.ศ.………….… 

 

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

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

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

หมายเลขโทรศ ัพท……..……………….…………... 

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

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

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

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

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

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

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

 (๓)  พรอมคำขอนี้ข าพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ   มาดวยแลว  คือ 

  (  )  เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย 

  (  )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชำรุดในสาระสำคัญ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ข อความในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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