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เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต  วาดวยการจัดการมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มี

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับ  

มาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลนครรังสิตโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครรังสิตและ 

ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี  จึงตราเทศบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครรังสิตตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย   

ณ  สํานักงานเทศบาลนครรังสิตแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลประชาธิปตย  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

บรรดาเทศบัญญัติ   กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคํา ส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

กอนเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรือเปนอันตรายจากชุมชน 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีนครรังสิต 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“อาคารขนาดใหญพิเศษ”  หมายความวา  อาคารท่ีกอสรางขึ้นเพ่ือใชพ้ืนท่ีอาคารหรือสวนใด

ของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท  โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น 

ในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 

“อาคารชุมนุมคน”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายใน 

เพ่ือประโยชนในการชุมนุมคนท่ีมีพ้ืนที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป  หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคน 

ขึ้นไป 

ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีนครรังสิตรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

สวนที ่ ๑ 

บททั่วไปเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 

ขอ ๖ หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีเทศบาลนครรังสิตจัดไวให 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอย 

อยางเพียงพอที่รองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และปองกัน 

กล่ินเหม็นออกมาขางนอกตามแบบคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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ขอ ๘ เจาของอาคารขนาดใหญพิเศษอาคารชุมนุมคน  หรือตลาด  ตามเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองรังสิตวาดวยตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๒  นอกจากตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยตามขอ  ๗  แลวยังตองจัดให

มีตูสําหรับรองรับมูลฝอยของอาคารท่ีปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึมและปองกันกล่ินเหม็นและเปนตูที่ใชสําหรับ

การบรรทุกมูลฝอยโดยรถบรรทุกตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด  ท้ังนี้เพ่ือความสะดวก 

ในการเก็บขนและสุขลักษณะของอาคารหรือสถานท่ีขางตน 

ตูท่ีใชสําหรับการบรรทุกมูลฝอยโดยรถบรรทุกตามวรรคหนึ่งตองตั้งอยูในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอย

สามารถไปเก็บขนไดโดยสะดวก  และมีพ้ืนที่ติดตั้งท่ีเพียงพอสําหรับการสับเปล่ียนตู 

ขอ ๙ หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน   

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ของเทศบาลนครรังสิต  เวนแตเปนการกระทําตามหนาท่ีของพนักงานเทศบาล 

หรือเจาหนาที่ของเทศบาลนครรังสิต 

ขอ ๑๐ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขนมูลฝอย 

ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  หรือเมื่อไดทํา 

การปดประกาศไวในท่ีเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันนับตั้งแตวันปดประกาศแลว  เจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคารสถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียว

เทานั้น  เก็บขนมูลฝอยจากอาคารสถานท่ี  หรือบริเวณนั้นซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู 

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวตามขอ  ๑๒  วรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๑ หามมิใหผูใดทําการกําจัดมูลฝอยท่ีทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ 

สวนที ่ ๒ 

คาธรรมเนียมการเก็บ  ขนมลูฝอย 

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิตหรือเขตพ้ืนท่ีที่เทศบาลนครรังสิตมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกเทศบาลนครรังสิตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

กรณีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  นิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมาย 

วาดวยอาคารชุดหรือชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบของเทศบาลนครรังสิตใดที่กําหนดจุดรวมถังรองรับมูลฝอย
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เปนจุดเดียวหรือหลายจุดในหมูบาน  ในอาคาร  หรือในชุมชน  สําหรับใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร

ภายในนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เจาของรวมในอาคารชุด  หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคารในชุมชน

แลวแตกรณีนั้นนํามูลฝอยไปท้ิงรวมกัน  หากมีความประสงคจะรับหนาที่เปนผูเสียคาธรรมเนียม 

การใหบริการแกเทศบาลนครรังสิต  ใหแจงความประสงคเปนหนังสือตอเทศบาลนครรังสิตพรอมกับบัญชี

รายชื่อเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเจาของรวมแลวแตกรณีท่ีตนประสงคจะรับหนาที่แทน   

เมื่อเทศบาลนครรังสิตพิจารณาแลวอนุญาต  ใหหนาที่ในการเสียคาธรรมเนียมการใหบริการในสวนของ

เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารที่เปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เจาของรวมในอาคารชุด 

หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคารในชุมชนแหงนั้น ๆ  ทั้งนี้ไดคํานวณการเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ  

ขนจากปริมาณมูลฝอยท่ีจุดรวมถังรองรับมูลฝอยตามอัตราในวรรคหนึ่ง 

หมวด  ๒ 

การดําเนนิกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรอืกําจัดมูลฝอย 

สวนที ่ ๑ 

หลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขการขอ  และการออก 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรบัทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตเทศบาลนครรังสิตจะตองย่ืนคําขอ 

รับใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล 

(๒) แผนการดําเนินกิจการซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยวิธีดําเนินการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย   

เครื่องมือ  อุปกรณ  สถานที่และบุคลากรที่ใชในการดําเนินการเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอย 

(๓) หลักฐานเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานตามขอ  ๑๔  เชน  ภาพถายอุปกรณ

เครื่องมือปฏิบัติงาน  สําเนาคูมือการจดทะเบียนรถ  เปนตน 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๕) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๔ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  จะตองมีลักษณะตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลหากเปนบุคคลธรรมดาตองมีอายุไมต่ํากวา  ๒๐  ปบริบูรณ 

(๒) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ  ไมเปนผูวิกลจริต  หรือเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ตองมีพาหนะและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการเก็บขนท่ีถูกสุขลักษณะ  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๔) ตองมีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

(๕) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายมูลฝอยใหรูวาเปนพาหนะเก็บขนมูลฝอย  

และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือ

เจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดเห็นไดชัดเจนตามที่เทศบาลนครรังสิตประกาศกําหนด 

(๖) ตองจัดใหมีเส้ือคลุมสะทอนแสง  ถุงมือ  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงและผาปดปาก 

และจมูกสําหรับผูปฏิบัติงาน 

(๗) ตองแสดงหลักฐานวาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 

ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) มีลักษณะตามขอ  ๑๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒) 

(๒) มีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือกอใหเกิด

เหตุรําคาญตอประชาชน 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

สวนที ่ ๒ 

เงื่อนไขที่ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบตั ิ

ขอ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   



 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย 

(๑) ขณะทําการเก็บขนมูลฝอย  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานแตงกายใหถูกสุขลักษณะ  ผูกผาปดปาก  

จมูก  ถุงมือ  รองเทายางหุมสูงถึงแขง  และสวมเส้ือคลุมสะทอนแสง  และทําความสะอาดเส้ือคลุมถุงมือ  

และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

(๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ีออกปฏิบัติงาน

เก็บขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรอืกําจัดดวยวิธกีารที่ถูกสุขลักษณะ 

กอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยหกเรี่ยราด  ใหดําเนินการเก็บและทําความสะอาดในทันที 

(๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

(๑) ตองระบุวิธีการกําจัดมูลฝอย  สถานที่กําจัดมูลฝอยตอเจาพนักงานทองถิ่น 

(๒) สถานที่กําจัดมูลฝอยตองไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) ตองดําเนินการกําจัดมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูรับบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๘ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ 

ทุกรายโดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและ 

ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่น  ภายในกําหนดสามสิบวัน

กอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ   

ขอ ๑๙ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือ

แจงเจาพนักงานทองถิ่นลวงหนากอนเลิกการใหบริการอยางนอยสิบหาวัน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาท่ีทําขึ้นระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูรับบริการ  

เชน  การเปล่ียนอัตราคาบริการ  ผูไดรับใบอนุญาตตองสําเนาสัญญาท่ีแกไขแลวนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสามสิบวัน  กอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 



 หนา   ๒๐๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๐ เมื่อผูไดรับอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.  ๔ 

หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม.  ๔ 

สวนที ่ ๓ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการตออายุใบอนญุาต  การขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

ขอ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลนครรังสิตเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําหลักเกณฑในสวนท่ี  ๒   

ของหมวดนี้มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอเจาพนักงานตํารวจแหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ขอ ๒๓ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขดังนี้ 



 หนา   ๒๐๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  

วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทาเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญเสีย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

สวนที ่ ๔ 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของเทศบาลนครรังสิต 

หมวด  ๓ 

แบบพิมพและบทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๖ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกจิ  

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๒   

(๓) คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๓ 

(๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม.  ๔ 



 หนา   ๒๐๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามขอ  ๑๖  ขอ  ๑๗  ขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ตองระวางโทษ

ตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ผูใดฝาฝนขอ  ๖,  ๗,  ๘,  ๙,  ๑๐  และ  ๑๑  ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอย 

ที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓/๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ธีรวฒุิ  กล่ินกุสุม 

นายกเทศมนตรนีครรังสิต 

 



เอกสารแนบทาย ๔/๑ 
 แบบ สม.๑ 

เลขท่ีรับ........./.............. 
 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 
 
       เขียนที่............................................................... 
 
     วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............................. 
เรียน   นายกเทศมนตรีนครรังสติ 
 
   ขาพเจา................................................................................... อายุ........................ป 
 
สัญชาติ...................อยูบานเลขที่................หมูที่............ซอย.............................ถนน........................... 
 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด....................................... 
 
หมายเลขโทรศัพท................................................................................................................................. 
 
   ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยตอ 
 
นายกเทศมนตรีนครรังสติโดยใชชื่อในการประกอบกิจการวา.............................................................. 
 
จํานวนรถยนตบรรทุกที่ใชในการประกอบกิจการจํานวน................คัน  จํานวนคนงาน..................คน 
 
ตั้งอยู ณ เลขที่..................หมูที่........... ซอย................................... ถนน.............................................. 
 
ตําบล/แขวง...................................... อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด....................................... 
 
หมายเลขโทรศัพท................................................................................................................................. 
 
   พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบคําขอดังตอไปนี ้

           ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่เปนนติิบุคคล 
 ๒)  แผนการดําเนินกิจการซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยวิธีดาํเนินการเก็บ ขนหรือ   
กําจัดมูลฝอย เคร่ืองมือ  อุปกรณ  สถานที่และบุคลากรที่ใชในการดาํเนนิการเก็บ  ขนหรือกําจัดมลูฝอย 
 ๓)  หลักฐานเก่ียวกับอุปกรณทีใ่ชในการปฏิบัตงิานตามขอ  ๑๔  เชน ภาพถายอุปกรณเคร่ืองมือ  
          ปฏิบัติงาน  สําเนาคูมือการจดทะเบียนรถ  เปนตน 
          ๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก 
         ............................................................................................................................................................... 
          ๕)  อ่ืนๆตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ไดแก 

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

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



เอกสารแนบทาย ๔/๑ 

แบบ สม.๒ 

 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

 

เลมท่ี................................................เลขท่ี..............................ป........................... 
 
  อนุญาตให............................................................................................................................... 
 

สัญชาติ.............อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี............หมูท่ี..........ซอย................................................... 
 

ถนน.....................................ตาํบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..................................... 
 

จังหวัด.................................... โทรศัพท................................................................................................ 
  ขอ ๑. ดําเนินการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 
 

คาธรรมเนียม..........................................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี.......................... 
 

ลงวันท่ี............เดือน...................................... พ.ศ. ................    โดยใชชื่อประกอบกิจการวา 
 

.................................................................. รถยนตบรรทุกท่ีใชในการประกอบกิจการจํานวน  
 

............... คัน  จํานวนคนงาน...................คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี.............................หมูท่ี........................ 
 

ซอย....................................... ถนน................................. ตาํบล/แขวง................................................. 
 

อําเภอ/เขต..........................  จังหวัด.................................. หมายเลขโทรศัพท.................................... 
  ขอ ๒. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต  เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ 
(2) ........................................................................................................................................ 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี............. เดือน.......................... พ.ศ. ..................... 
 

     ออกให ณ วันท่ี...... เดือน................. พ.ศ. ..................... 
 
ลงชื่อ.............................................                                              ลงชื่อ............................................. 
      (...........................................)                                                     (...........................................) 
                 ผูรับเงิน                                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน (๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย  เห็นไดงาย 

           (๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ  ๒๐  

 



เอกสารแนบทาย ๔/๑ 

 

แบบ  สม.๓ 
 

เลขท่ีรับ............./.....................                                                                เลขท่ี...................... 
 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 
    

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

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

  ขาพเจา.........................................อายุ................ป สัญชาติ.......................อยูบานเลขท่ี.................

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

อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................................โทรศัพท..................................................... 

 

  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยตอ

นายกเทศมนตรีนครรังสิต  โดยใชชื่อประกอบกิจการวา......................................................................................... 

จํานวนรถยนตบรรทุกท่ีใชประกอบกิจการ.................คัน จาํนวนคนงาน...............คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี...................

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

โทรศัพท........................................................................... 

 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว  คือ 

  (๑) ใบอนุญาตเดิม 

  (๒) .................................................................................................................................................  

   

  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

  ลงชื่อ...............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทาย ๔/๑ 

แบบ สม.๔ 
 

เลขรับท่ี............/..............                                                                                เลขท่ี................ 
 

คําขออนุญาตตางๆเก่ียวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 
 

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

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

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

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

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

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

โดยใชชื่อในการประกอบกิจการวา .................................................................................................................... 
 

จํานวนคนงาน ........................คน จํานวนรถยนตท่ีใชในการประกอบกิจการ...............................................คัน 
 

ตั้งอยูเลขท่ี ................หมูท่ี............. ตรอก/ซอย............................ ถนน ........................................................... 
 

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

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

  ขอยื่นคําขอตอนายกเทศมนตรีนครรังสิต  ดวยขาพเจามีความประสงค 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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



เอกสารแนบทาย  ๔/๒ 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖  

 

ลําดับ 

 

รายการ 

คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๓ 

 

 

 

๔ 

อัตราคาธรรมเนียม  เก็บและขนมูลฝอย  ตามขอ ๑๒ 

คาธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจาํเดือน  ใหเปนไปดังนี ้

๑.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจาํเดือน  ที่มีมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐  ลิตร 

ก.  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐ ลิตร                                                      เดือนละ 

ข.  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร คาเก็บและขนทกุๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษ

ของแตละ ๒๐ ลิตร                                                       เดือนละ 

๑.๒  คาเก็บ  และขนมูลฝอยทัว่ไปประจําเดือน ที่มีมลูฝอยวนัหนึ่งเกิน  ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

       ก.  วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                              เดือนละ 

       ข.  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บ และขนทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร หรือ    

            เศษของลูกบาศกเมตร                                                         เดือนละ 

 

คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือน  สําหรับ อาคารหรือสถานที่ที่เปนสาํนักงานหรือที่ทํา

การของหนวยงานของรัฐ วัด หรือองคกรที่มีวัตถุประสงคเปนการสาธารณประโยชนไมแสวงหา

กําไรตามที่เทศบาลนครรังสิตประกาศกําหนด  ใหเปนดังนี ้

๒.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจาํเดือน ที่มีมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

ก. วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                                         เดือนละ 

       ข. วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร คาเก็บ และขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือ 

           เศษของแตละ ๒๐ ลิตร                                                        เดือนละ 

๒.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจาํเดือน ที่มีมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

       ก. วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                               เดือนละ 

       ข. วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บ และขน 

           ทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของ ลูกบาศกเมตร                         เดือนละ                                                                      

คาเก็บและขนมูลฝอยเปนคร้ังคราว 

๓.๑  คร้ังหนึ่งๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                                คร้ังละ 

๓.๒  คร้ังหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนสวนที่เกิน 

       ทุกๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร                                  คร้ังละ 

คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

๔.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 

      ก. กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม 

         หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร                                                  เดือนละ 

      ข. กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม 

          หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม 

          หรือทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือ เศษของแตละ ๒ กิโลกรัม 

          หรือแตละ ๑๓ ลิตร                                                            เดือนละ 

 

 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๒๐ 

 

๒๐ 

 

๑,๙๐๐ 

 

๑,๙๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

 

๓๐๐ 

 

 

 

๓๐๐ 
 

 



เอกสารแนบทาย ๔/๒ 

 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 

๔.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนคร้ังคราว 

      ก. คาเก็บและขนแตละคร้ังคิดอัตรา                                               คร้ังละ 

          (ทั้งนี้ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 

      ข. กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม 

          หรือมีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพิ่มข้ึนอีก                     คร้ังละ 

      ค. กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร 

          ใหคิดคาเก็บขนเพิ่มข้ึนในอัตราทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม  

          หรือทุกๆ ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม  

          หรือ ๕๐๐ ลิตร                                                                 หนวยละ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ตามขอ ๑๗  

๕.๑ ใบอนุญาตรับทาํการเก็บและขนมูลฝอย โดยทาํเปนธุรกิจ 

      หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                         ฉบับละ 

๕.๒ ใบอนุญาตรับทาํการกําจัดมูลฝอยโดยทาํเปนธุรกิจ 

      หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                         ฉบับละ 

๕.๓ รับทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเชื้อ                                               ฉบับละ 

๕.๔ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                                     ฉบับละ 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

๔๐๐ 

 

 

 

๔๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทาย ๔/๒ 

 

บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูงทายเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต   

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ 

สําหรับการบริการรับทําการเก็บ ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 อัตราคาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  

๑.๑) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวนัหนึ่ง  ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

ก. วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐ ลิตร                                                 เดือนละ 

ข. วันหนึ่งเกิน  ๒๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐ ลิตร                           เดือนละ 

ค. วันหนึ่งเกิน  ๔๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐ ลิตร                           เดือนละ 

ง. วันหนึ่งเกิน  ๖๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐ ลิตร                            เดือนละ 

จ. วันหนึ่งเกิน  ๘๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐ ลิตร                         เดือนละ 

ฉ. วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐ ลิตร                       เดือนละ 

ช. วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐ ลิตร                       เดือนละ 

ซ. วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐ ลิตร                       เดือนละ 

     ฌ. วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐ ลิตร                       เดือนละ 

๑.๒) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวนัหนึ่ง ๕๐๐  ข้ึนไป 

ก. วันหนึ่งไมเกิน ๑  ลูกบาศกเมตร                                        เดือนละ 

ข. วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร   คาเก็บและขน 

    ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  หรือเศษลูกบาศกเมตร                         เดือนละ 

  ๑.๓) คาเก็บและขนมูลฝอยเปนคร้ังคราวคร้ังหนึ่งๆ 

ก. ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                                    คร้ังละ 

ข. เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขน                                     

    ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร                      คร้ังละ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

๒.๑  รับทําการกําจัดมูลฝอย  โดยโรงงานเผาขยะ 

๒.๒  รับทําการกําจัดมูลฝอย  โดยโรงงานหมักทําปุย 

๒.๓  รับทําการกําจัดมูลฝอย  โดยวิธีฝงกลบ 
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