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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง  วาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวางโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง   

และนายอําเภอเพ็ญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวางตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบลเชียงหวาง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแยง 

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  และส่ิงของท่ีไมใชแลว  

หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้น 

ในกระบวนการผลิต  ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ  และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อ 
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  “มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยที่เปนพิษ 

หรืออันตรายจากกจิกรรมตาง  ๆ  ในชุมชนที่เปนวตัถหุรอืปนเปอนสารที่มีคุณสมบัตเิปนสารพิษ  สารไวไฟ  

สารออกซไิดซ  สารเปอรออกไซด  สารระคายเคือง  สารกัดกรอน  สารที่เกิดปฏิกิรยิาไดงาย  สารที่เกิดระเบิดได  

สารท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม  สารหรือส่ิงอื่นใดที่อาจกอหรือมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดอันตราย

แกบุคคล  สัตวพืช  ทรัพย สิน  หรือ ส่ิงแวดลอม  แตไมรวมถึงมูลฝอยทั่วไป  มูลฝอยติดเ ช้ือ   

กากกัมมันตรังสี  และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  “การจัดการมูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ  

ขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวท่ีไหลชะผานหรือของเหลวท่ีออกมาจาก

มูลฝอยทั่วไป  ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร 

ที่ใชเปนที่อยูอาศัย  สําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

  “ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย”  หมายความวา  ประชาชน  และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  

สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานที่ใด  ๆ  ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๖ การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่น  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืน

ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 
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ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน  หรือกําจัด 

มูลฝอยท่ัวไปแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ

รับทําการขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซึ่งตองจัดการ 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและผูดําเนินกิจการ

รับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปแทน  

หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่น

ดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน  หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยท่ัวไป 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  และเผยแพร 

ใหประชาชนทราบ 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยท่ัวไป  

นอกจาก  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให 

ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานท่ีถาย  เท  หรือท้ิงมูลฝอยท่ัวไปในท่ีหรือทางสาธารณะ   

หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๙ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน  

และกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมท้ังบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองดําเนินการขน  และกําจัดมูลฝอย

ทั่วไปใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวง 

และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอยางนอยสองคน  

โดยใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และมาตรการเกี่ยวกบัสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

 

สวนที ่ ๑ 

การเกบ็มูลฝอยทัว่ไป 

ขอ ๑๐ เพ่ือประโยชนในการเก็บมูลฝอยทั่วไป  ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย 

อยางนอยเปนมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใชใหม

ออกจากมูลฝอยทั่วไปดวย 

ขอ ๑๑ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองมีลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติก

หรือถุงที่ทําจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว  ทนทาน  ไมฉีกขาดงาย  ไมรั่วซึม  ขนาดเหมาะสม  และสามารถ

เคล่ือนยายไดสะดวก 

  (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุ 

ที่ทําความสะอาดงายมีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตวและแมลง

พาหะนําโรคได  ขนาดเหมาะสมสามารถเคล่ือนยายไดสะดวก  และงายตอการถายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง  ใหระบุขอความ 

ที่ทําใหเขาใจไดวาเปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  โดยมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๒ ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยท่ัวไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในถุง 

หรือภาชนะบรรจุในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมัดหรือปดปากถุงใหแนน 

เพ่ือปองกันการหกหลนของมูลฝอยดังกลาว  กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม

และมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ 

ขอ ๑๓ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม  อาคารชุด  หอพัก  หรือโรงแรม 

ที่มีจํานวนหองพักตั้งแตแปดสิบหองขึ้นไป  หรือมีพ้ืนที่ใชสอยมากกวาส่ีพันตารางเมตรขึ้นไป  หรือเจาของ
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หรือผูครอบครองอาคาร  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานที่ใด  ๆ   

ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน  จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป  ภาชนะรองรับมูลฝอย

ทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญตามความเหมาะสมหรือตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะท่ีมีการปองกันน้ํา   ฝน   

หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญที่สามารถบรรจุมูลฝอยได 

ไมนอยกวาสองวัน 

  (๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม  (๑)  ตองเรียบ  มีการปองกันน้ําซึม

หรือน้ําเขา  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค   

และมีการระบายอากาศ 

  (๓) มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรอืระบบบาํบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ

ตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

  (๔) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

  (๕) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  มีขอความ 

ที่มีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

ท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยท่ัวไป

และอยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนไปตามหลักเกณฑ

และสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด  

สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได  ขนาดเหมาะสม  สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก  และงาย 

ตอการถายและเทมูลฝอย 

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

และมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 



 หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ  ซึ่งมีปริมาตร

ตั้งแตสองลูกบาศกเมตรขึ้นไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตว

และแมลงพาหะนําโรคได  สะดวกตอการขนถายมูลฝอย  และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย  มีระบบรวบรวม

และปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูส่ิงแวดลอม 

  (๒) มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย 

นํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตองตัง้อยูในบรเิวณที่เหมาะสมสะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร  

แยกเปนสัดสวนเฉพาะ  พ้ืนฐานเรียบ  มั่นคง  แข็งแรงทําความสะอาดงาย  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง 

หรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด  หางจากแหลงน้ํา

เพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรอืปรงุอาหารตามท่ีเจาพนักงานทองถิน่กาํหนดโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๗ ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  

หรือภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญในที่หรือทางสาธารณะ 

ตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๘ ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บมูลฝอย

ทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณีตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 

และคัดแยกมูลฝอยทั่วไป  และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว 

ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและไดรับความรูดานสุขอนามัย 

และความปลอดภัยในการทํางาน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบให

ดําเนินการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคล 
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ซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไป

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ที่จัดใหมีสถานท่ี 

คัดแยกมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนพ้ืนที่เฉพาะ  มีขนาดเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป 

ที่จะนําเขามาคัดแยก  ไดมีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 

  (๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง  ๆ  ไดชัดเจน 

  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๔) จัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  อางลางมือท่ีสะอาด  เพียงพอ  สําหรับใชงาน 

และชําระลางรางกาย 

  (๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๖) มีการปองกันฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการ 

ที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

  (๗) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย  และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

  (๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคา 

หรือแสวงหากําไรตองแจงราชการสวนทองถิ่นท่ีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู  และใหราชการ

สวนทองถิ่นกํากับดูแลการดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๒๐ หามมิใหผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอตุสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอย

ทั่วไปทิ้งส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบ   

ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ  และของเสียอันตราย 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป 

สวนที ่ ๒ 

การขนมูลฝอยทัว่ไป 

ขอ ๒๑ ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน 
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มูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ใหดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีขนมูลฝอยท่ัวไป  และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตราย 

สวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

จากการปฏิบัติงาน  อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถเก็บ

และขนมูลฝอยทั่วไปดวย 

ผูปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป   

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๒ การดํ า เนินการขนมูลฝอยท่ัวไปตองดํา เนินการให เปนไปตามหลักเกณฑ 

และสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภท  หรือกําหนดวันในการขนตามประเภท 

ของมูลฝอยหรือตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

  (๒) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้   

และตองมีการทําความสะอาดยานพาหนะ  อุปกรณตาง  ๆ  ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป  และบริเวณ 

ที่จอดเก็บยานพาหนะเปนประจําทุกวัน 

  (๓) ตองจัดใหมีสถานท่ีลางยานพาหนะ  รวมทั้งอุปกรณตาง  ๆ  ที่เกี่ยวกับการขน 

มูลฝอยทั่วไปท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ทนทาน  มีความลาดเอียง  น้ําไมทวมขัง  ทําความสะอาดงาย  

มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด  

และมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 

  (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ  มีราง

หรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับ 

ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๕) ตองมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยท่ัวไป  เพ่ือปองกันการลักลอบทิ้ง 

ขอ ๒๓ ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยท่ัวไปมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด  

เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาด  ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับ 

ที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะขนถายมูลฝอยทั่วไป 
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  (๒) มีการปองกันหรอืมีการตดิตัง้ภาชนะรองรับน้าํจากมูลฝอย  เพ่ือมิใหรั่วไหลตลอด

การปฏิบัติงานและนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอให เกิด 

ความรําคาญ  และสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

กรณีบุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลซึ่ ง ไ ด รั บมอบจากราชการส วนท อ งถิ่ น ให เ ป น ผู ดํ า เนิ น   

การเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น  ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น

แสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขาง

ทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  

ระบุชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณ 

ที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต  ใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล   

เลขท่ีใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง 

ทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  

ระบุชื่อ  ที่อยูหมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณท่ี

บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่มีความจําเปนราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงาน

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่น 

มอบใหดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคล 

ซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ  แลวแตกรณี  อาจจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปก็ได 

สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะและการขนถายท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ

และสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีลักษณะเปนอาคาร  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปที่ตองพักรอการ

ขนถายมีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา  มีการระบายอากาศ  และแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
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  (๒) มีการปองกัน สัตว และแมลงพาหะนํา โ รค   ฝุ นละออง  ก ล่ิน  เ สียง   

ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไป 

ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

สวนที ่ ๓ 

การกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

ขอ ๒๕ ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัด

มูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอยท่ัวไป   

และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว  อุปกรณ 

หรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  

ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปดวย 

ผูปฏิบัติหนาที่กําจัดมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ งตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป   

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๖ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) กําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  โดยใหศึกษา

ความเหมาะสมและความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป  และมีมาตรการควบคุม

กํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยทั่วไปในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป   

เพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและส่ิงแวดลอม 

  (๒) ไมนําส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

โรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ  

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  มูลฝอยติดเชื้อ  และมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชนมากําจัดรวมกับมูลฝอยท่ัวไป 
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ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหดําเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๒) การเผาในเตาเผา 

  (๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

  (๔) การกําจัดแบบผสมผสาน 

  (๕) วิธีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ขอ ๒๘ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม  มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตราย  

เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย 

  (๒) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยทั่วไป 

เพ่ือจัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เ พ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพ 

จากการฝงกลบ  และปญหากล่ินรบกวน 

  (๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัดกนบอ

ดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

  (๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย 

ที่สามารถปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้ง 

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๕) มีการใชดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนํามูลฝอยทั่วไปไปฝงกลบ   

และปดการฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตร

หรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม  เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง

พาหะนําโรค  รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  (๖) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  

หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

  (๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ  และมีระบบเผา

ทําลายกาซ  หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 
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  (๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวางการดําเนินการ

ฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตอราชการสวนทองถิ่นดวย 

ขอ ๒๙ การเผาในเตาเผาตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ผลการศึกษา

ความเหมาะสมและความเปนไปได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยท่ัวไป  

มีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามขอบัญญัตินี้ 

  (๓) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ เผามูลฝอยท่ัวไป 

เพ่ือจัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา

และปญหากล่ินรบกวน 

  (๔) ตองเผามูลฝอยท่ัวไปท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวาแปดรอยหาสิบองศาเซลเซียส   

และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไปใหไดมาตรฐานควบคุม 

การปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๕) มีการปองกันสัตว  และแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  

หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

  (๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด  ๆ  ท้ังหมดที่เกิดขึ้นภายใน

สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗) มีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีระบบ

ในการนําเถาหนักไปกําจัดเปนประจํา  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  (Sanitary  Landfill)  

ที่มีการปองกันน้าํชะขีเ้ถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  หรือมีระบบการนําเถาหนกัไปใชประโยชนอยางอื่น 

  (๘) มีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาลอยท่ีมีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีระบบ

ในการนําเถาลอยออกไปกําจัดเปนประจํา  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย  (Secured  Landfill)  

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของหรือมีระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอื่น 
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ขอ ๓๐ การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ  ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 

  (๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปเพ่ือนํามาหมักทําปุย  หรือทํากาซชีวภาพ   

ซึ่งอาจมีอาคารท่ีมีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม  และมีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว 

  (๓) มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 

  (๔) มีการปองกันสัตว  และแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  

หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

  (๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได   

ตองมีระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา  หรืออาจมีการนํา

มูลฝอยทั่วไปที่นํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

  (๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไป  น้ําเสียจากสถานท่ีคัดแยก  และสถานที่หมักทําปุย

หรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาซชีวภาพ 

ไปใชประโยชน  และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

ขอ ๓๑ การกําจัดแบบผสมผสานโดยใชวิธีการกํา จัดมูลฝอยท่ัวไปมากกวาหนึ่ งวิธี   

ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวิธีท่ีกําหนดตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๓๒ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดาํเนนิกจิการรับทําการขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) อื่น  ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๓๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มี เหตุ จําเปนที่ เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ  

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ ๓๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาหรือตามที่เห็นสมควรวันนับแต 

วันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 
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ขอ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอ 

รับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๔๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอกี 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรอืขอบัญญตันิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๔๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

 

ขอ ๔๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

ขนมูลฝอยท่ัวไปของราชการสวนทองถิ่น  หรือเขตพ้ืนท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการ

แทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขน  และกําจัดมูลฝอยท่ัวไปแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  ราชการสวนทองถิ่น

จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๔๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่ เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๔๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

หมวด  ๕ 

คาบรกิารขั้นสูง 

 

ขอ ๔๖ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๔๗ ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๔๘ ผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ตามขอบัญญัติตําบลเชียงหวาง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหใบอนุญาต

ดังกลาวมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะหมดอายุ  หรือถูกเพิกถอน  ตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

หรั่ง  ธุระพล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเชียงหวาง 



๑ 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

๑. คาขนมูลฝอยท่ัวไป 

 (ก) คาขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 

 ๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ  ๒๐  บาท 

 ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย 

  ทุก  ๆ  ๒๐  ลิตร  ในอัตราตอหนวย  เดือนละ  ๒๐  บาท 

   (เศษไมเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

  ๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

   แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท 

  ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

   ใหคิดเปนหนวย  ทุก  ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

   ในอัตราตอหนวย  เดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท 

   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 (ข) คาขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

  ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ครั้งละ  ๑๐๐  บาท 

  ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

   ครั้งละ  ๑๐๐  บาท 

  ๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย  ทุก  ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

   ในอัตราตอหนวย  ครั้งละ  ๑๐๐  บาท 

   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

๒. คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

 (ก) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 

  ๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ  ๕๐  บาท 

  ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย 

  ทุก  ๆ  ๒๐  ลิตร  ในอัตราตอหนวย  เดือนละ  ๕๐  บาท 



๒ 

 

  (เศษไมเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

  เศษเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

  ๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลกูบาศกเมตร 

   เดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท 

  ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย 

  ทุก  ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย  เดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท 

  (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 (ข) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

 ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  หนวยละ  ๔๐  บาท 

 ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  หนวยละ  ๘๐  บาท 

 ๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

  ใหคิดเปนหนวย  ทุก  ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

  ในอัตราตอหนวย  หนวยละ  ๘๐  บาท 

  (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 (ค) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  กรณีสถานท่ีพักนักทองเท่ียว 

 ใหคิดเพ่ิมในอัตรา  ๑  บาทตอคนตอวัน 

๓. คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจ

หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 (ก) รับทําการขนมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 

 (ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 

  



๓ 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

๑. คาขนมูลฝอยท่ัวไป 

 (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 

  ๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ  ๓๐  บาท 

  ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย 

   ทุก  ๆ  ๒๐  ลิตร  ในอัตราตอหนวย  เดือนละ  ๓๐  บาท 

   (เศษไมเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

  ๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

   แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ  ๑,๕๐๐  บาท 

  ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

   ใหคิดเปนหนวย  ทุก  ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

   ในอัตราตอหนวย  เดือนละ  ๑,๕๐๐  บาท 

   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 (ข) คาขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

  ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ครั้งละ  ๑๒๐  บาท 

  ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

   ครั้งละ  ๑๒๐  บาท 

  ๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย  ทุก  ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

  ในอัตราตอหนวย  ครั้งละ  ๑๒๐  บาท 

  (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

๒. คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

 (ก) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 

  ๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ  ๘๐  บาท 

  ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย 

  ทุก  ๆ  ๒๐  ลิตร  ในอัตราตอหนวย  เดือนละ  ๘๐  บาท 



๔ 

 

  (เศษไมเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

  เศษเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

  ๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลกูบาศกเมตร 

   เดือนละ  ๒,๕๐๐  บาท 

  ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย 

  ทุก  ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย  เดือนละ  ๒,๕๐๐  บาท 

  (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 (ข) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

  ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  หนวยละ  ๘๐  บาท 

  ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

   แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  หนวยละ  ๑๐๐  บาท 

  ๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

   ใหคิดเปนหนวย  ทุก  ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

  ในอัตราตอหนวย  หนวยละ  ๑๐๐  บาท 

  (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

  (ค) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  กรณีสถานท่ีพักนักทองเท่ียว 

   ใหคิดเพ่ิมในอัตรา  ๒  บาทตอคนตอวัน 
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หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

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

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

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

   หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

   ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

   หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

   เอกสารและหลักฐานอ่ืน  ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

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

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

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

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

(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.............................................................................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  และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ในขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
      (๔.๑) ............................................................................................................................... 
      (๔.๒) ............................................................................................................................... 
(๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ. ..................... 
(๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี..................เดือน..................................พ.ศ. ..................... 

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

                                                    เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
   ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

 (มีตอดานหลัง) 
 



 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


