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ร่าง 
บนัทึกหลกัการและเหตผุล 

ประกอบเทศบญัญัตเิทศบาลต าบลแม่โปง่ 
เรื่อง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 

หลักการ 

ให้มเีทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 

เหตผุล 

โดยท่ีการจัดการมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การจัดการมูลฝอยท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยมี
ขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนต้ังแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย สมควร
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอย หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคล
ใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย
ของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ 
ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ร่าง 
เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลแม่โปง่ 

เรื่อง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕64 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓           
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลต าบลแม่โป่ง โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลต าบลแม่โป่ง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลแม่โป่งไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้  เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย           
พ.ศ. ๒๕64” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลแม่โป่ง แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่โป่ง เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕5๒ 
และเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่โป่ง เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.๒561  

ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ังอื่นใด ในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ      
เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่

อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่น แต่ไม่
รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และส่ิงของ   
ท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“มูลฝอยติดเช้ือ” หมายความว่า มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้า
มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ 

“มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ” หมายความว่า มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย ท่ีเกิด
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ท่ีเป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ  สารออกซิไดซ์     
สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารท่ีเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารท่ีเกิดระเบิดได้ สารท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจก่อหรือ มีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือส่ิงแวดล้อม แต่ไม่หมายความ รวมถึงมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเช้ือ กากกัมมันตรังสี และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และ ส่ิงท่ีสร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 
/ที่หรือทางสาธารณะ........ 
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“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเป็นของเอกชนและ ประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได้  
“ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผู้คาใชเป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสิน คาประเภท

สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ท้ังนี้ไมวาจะมี
การจ าหน่ายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวส าหรับ ใหผูคาใชเป็นท่ี
ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคาประเภทดังกลาวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีก าหนด  

“สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใชท่ี หรือทาง
สาธารณะท่ีจัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ท้ังนี้ไม
ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดใหมีบริเวณไวส าหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้นหรือน าไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม  

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า  
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(๒) ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล ส าหรับในเขตเทศบาล  
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบล  
(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการเขตและผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 

ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  
(๕) ปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา  
(๖) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส าหรับ      

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวาอาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชท่ีหรือ ทาง

สาธารณะ ท่ีจัดไวส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่ง ผูซื้อ
ต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง  

“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีเป็นแหล่งก าเนดิมูลฝอย 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนท่ีได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัด
มูลฝอยในเขตพื้นท่ีของราชการส่วนท้องถิ่น หรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลแม่โป่ง 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลแม่โป่ง 
“ข้อบัญญัติ”  หมายความว่า เทศบญัญัติเทศบาลต าบลแม่โป่ง 
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่โป่งเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญัตินี้ และให้มีอ านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 

/หมวด 1........ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ 7 การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยในเขตพื้นท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าท่ีและ
อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการส่วน
ท้องถิ่นก็ได้  

มูลฝอยท่ีจัดเกบ็ได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมีอ านาจน าไป
ด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงท่ีท าไว้ระหว่างกัน  

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีท่ีมีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอยท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมท้ังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมา
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ด าเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับมูลฝอยนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 8 การจัดการมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
จัดให้มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านอื่น ๆ ได้ 

ข้อ 9 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบใน
การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด รวมตลอดท้ังเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 

ข้อ 10 ในการจัดการมูลฝอย ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอย
อย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ข้อ 11 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย
ท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ และในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ    
ให้เป็นหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

/หมวด 2........ 
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หมวด ๒ 

การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 
 

ส่วนที่ ๑ 
การเก็บและขนมูลฝอย 

 
ข้อ ๑2  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในท่ีสาธารณะและสถาน

สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานท่ีนั้น โดยอย่างน้อยต้อง 
มีภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีเอกชนท่ีเปิดให้ประชาชนเข้าไปได้
จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอยและ
มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยด้วย  

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่นออกจาก 
มูลฝอยก็ได้ 

ข้อ ๑3  ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงท่ีท าจากวัสดุ

อื่นท่ีมีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก 
(๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุท่ีท าความสะอาด

ง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาด
เหมาะสม สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความท่ีท าให้เข้าใจ
ได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ท้ังนี้ โดยมีสีเฉพาะ
ส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 

(๑) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอย 
(๒) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
(๓) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) สีส้มหรือสีแดง ส าหรับมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมลูฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
ข้อ ๑4 ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุ

ส าหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น เพื่อ
ป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม และมีการท า
ความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 

/ข้อ ๑5 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร........ 
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ข้อ ๑5 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมท่ีมี

จ านวนห้องพักต้ังแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นท่ีใช้สอยมากกว่าส่ีพันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือ           
ผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีปริมาณ   
มูลฝอยต้ังแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอย ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
หรือภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเป็นไปตาม ข้อ ๑๔  ข้อ ๑๕ หรือ ข้อ ๑๖ 
ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑6 ท่ีพักรวมมูลฝอย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะท่ีมีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะรองรับ     

มูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ตาม ข้อ ๑8 ท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน  
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า    

ท าด้วยวัสดุท่ีทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 
(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตาม         

ท่ีกฎหมายก าหนด 
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคล่ือนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีต้ังสถานท่ีพักรวมมูลฝอย มีขอ้ความท่ีมีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า 

“ท่ีพักรวมมูลฝอย” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
ท่ีพักรวมมูลฝอยต้องต้ังอยู่ในสถานท่ีสะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยและอยู่ห่าง

จากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ข้อ ๑7  ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานท่ีตาม ข้อ ๑5 ต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าจากวัสดุท่ีท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถ

ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่าย        
และเทมูลฝอย 

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอย” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสี
ของข้อความท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ ๑8  ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรต้ังแต่
สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะ
น าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ าชะ 
มูลฝอยไหลปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม 

(๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ต้องต้ังอยู่ในบริเวณ ท่ีเหมาะสม 

สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ท าความ
สะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าท้ิงหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด  

 
 

/ข้อ ๑9 ให้ราชการส่วนท้องถ่ิน........ 
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ข้อ ๑9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีมีขนาด

ใหญ่ไว้ในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรม  
ในสถานที่นั ้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอย มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรือ
อันตรายจากชุมชน 

ข้อ 20  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ท้ิงมูลฝอยในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจากถ่าย      
เท ท้ิงในภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

ข้อ 21  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และเส้นทางการเก็บและขน 
มูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่งได้ ให้
แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ ๒2  การเก็บและขนมูลฝอยให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ า และปิดอย่าง
มิดชิด รวมท้ังจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอย น้ า หรือส่ิงอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรือ
ยานพาหนะนั้น และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย 
หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ข้อ ๒3 ในกรณีท่ีผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยจัดให้มีสถานท่ีคัดแยกมูลฝอยต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นพื้นท่ีเฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยท่ีจะน าเข้ามาคัดแยก   
ได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือท่ีสะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิด 

เหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าท้ิงท่ีระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะท่ีไม่เป็นการค้า    

หรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นท่ีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นต้ังอยู่  และให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ ๒4 ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือ
ป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 
 

/ข้อ ๒5 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการ........ 
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ข้อ ๒5 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งก าเนิด 

มูลฝอยท้ิงส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ  
ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒6  ผู้ด าเนินการขนมูลฝอย ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานท่ี และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยท่ีราชการ
ส่วนท้องถิน่ก าหนดตามข้อ 21 

(๒) จัดให้มมีาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพื่อป้องกันการลักลอบท้ิงมูลฝอย 
(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อ ๒7 และต้องดูแลยานพาหนะ

ดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  
 (ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการขนมูลฝอยเป็น

ประจ าทุกวัน โดยสถานท่ีล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาด
เอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไป
จัดการตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ  

 (ข) จัดให้มีบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ และ มีการ
ดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

ข้อ ๒7  ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ ขน

ถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขน
ถ่ายมูลฝอย 

(๒) มีการป้องกันหรือติดต้ังภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 
และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ สามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะท่ีปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิน่ให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขนหรือก าจัด
มูลฝอยภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิ ติบุคคลนั้นแสดงช่ือราชการส่วนท้องถิ่น 
ด้วยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนมูล
ฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือ  
นิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงช่ือ
บุคคลหรือนิติบุคคล เลขท่ีใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอก
ตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ท่ียานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 
 
 

                  /ข้อ ๒8  ในกรณีทีม่ีความจ าเป็น........ 
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ข้อ ๒8  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอย ก็ได้ 

สถานีขนถ่ายมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคาร ท่ีมีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่าง ท่ีเพียงพอต่อ

การปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ีต้องพักรอการขนถ่าย 
(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการ

ด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าท้ิงท่ีระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารท่ีไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ส่วนที่ ๒ 
การก าจัดมูลฝอย 

 
ข้อ ๒9  เพื่อประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอย ให้คัดแยกมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ออกเป็นขยะย่อยสลาย

ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป ก่อนน าไปก าจัด  ท้ังนี้ การก าจัดให้ท าตามความเหมาะสมกับลักษณะ
ทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน และส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน    
และชุมชนมีส่วนร่วม 

ข้อ 30 ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอย ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีก าจัดมูลฝอย และจัดให้มี
อุปกรณ์ปอ้งกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุ
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดต้ังไว้ใน
บริเวณสถานท่ีก าจัดมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีก าจัดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 31 การก าจัดมูลฝอยต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูล
ฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และส่ิงแวดล้อม       

(๒) ไม่น าส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัดร่วมกับมูลฝอย   
ตามเทศบญัญัตินี้ 

 
 
 

                  /ข้อ ๓2  การก าจัดมูลฝอย........ 
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ข้อ ๓2  การก าจัดมูลฝอย ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การหมักท าปุยยหรือก๊าซชีวภาพ 
(๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(๔) การแปรสภาพเป็นเช้ือเพลิงหรือพลังงาน 
(๕) วิธีอื่นตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค าแนะน าราชการส่วนท้องถิ่นตามท่ี

เห็นสมควร  
ข้อ ๓3 การด าเนินการก าจัดมูลฝอยตามข้อ ๓2 ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้

กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

หมวด ๓ 
การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

ข้อ ๓4 การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 

หมวด ๔ 
การด าเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ 

ข้อ ๓5 การด าเนินการ ใช้  และหาประโยชน์ ให้ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 

หมวด ๕ 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๓6 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ 
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจาก          
เจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ใบอนุญาตท่ีออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขแล้ว 
 
 
 

                  /ข้อ ๓7 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต........ 
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ข้อ ๓7 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓6 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนด

ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดมูลฝอย (กรณีท่ีส่งไปก าจัดท่ีอื่น)  
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด)  
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
(๖) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นท่ีจ าเป็น 
ข้อ ๓8 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน            
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด    
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล     
ให ้ ผู้ขออนุญาตทราบภายใน..60....วันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๓9 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  

ข้อ 40 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอภายใน 30 ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่น
ค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

ผู้ท่ียื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป 
และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ
แล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือ
เสมือนว่าเป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายใุบอนุญาต หากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 

ข้อ 41 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ ๔2 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบ  
ท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

 
 

                  /การขอรับใบแทนใบอนุญาต........ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต

น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

หมวด ๖ 
ค่าธรรมเนียม 

   
ข้อ ๔3 ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดมู ลฝอย         

และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลแม่โป่ง 

หมวด 7 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

   
ข้อ ๔๔ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้  
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าช้ีแจงเป็น หนังสือหรือ

ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา  
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ ตกหรือใน

เวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตาม พระราชบัญญัตินี้ในการนี้ให้มี
อ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือ หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานท่ีนั้น  

(๓) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตาม เงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้  

(๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อ ประโยชน์ใน
การด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น  

(๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะ ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
จากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการ ตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่
ต้องใช้ราคา  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่ง ได้รับแต่งต้ัง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความ สะดวกตามสมควร 

 

                  /มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด าเนินกิจการใด ๆ........ 
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มาตรา ๔๕ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ด าเนินกิจการใด ๆ ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติ นี้ปฏิบัติไม่

ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศท่ีออกตาม พระราชบัญญัตินี้หรือค าส่ัง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น ให้เจ้า พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้ด าเนิน
กิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ด าเนิน กิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตราย อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังให้ผู้นั้น
หยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันที เป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย
แล้วก็ได้  

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติ ตามค าส่ังไว้
ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีค าส่ังให้หยุดด าเนินกิจการทันที และต้องท าเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้ด าเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามค าส่ังทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้ด าเนิน กิจการหรือผู้ด าเนินกิจการไม่
ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ด าเนินกิจการ และ ให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าส่ังแล้ว ต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง
หรือวันปดิค าส่ัง แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกต้องหรือมีการ กระท าใด ๆ    
ท่ีฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศท่ีออก ตามพระราชบัญญัตินี้ให้
เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อด าเนินการตามอ านาจ หน้าท่ีต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุนั้นแจ้งต่อคณะกรรมการ สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีพิจารณาด าเนินการ ตามมาตรา ๑๑  

 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะ  ความ
เป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ของประชาชนเป็น
ส่วนรวมซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมี อ านาจออกค าส่ังให้ผู้กระท าการไม่
ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการ ใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร 
แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้า พนักงาน
สาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ เป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท าความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงาน ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  /หมวด 8........ 
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หมวด 8 
บทก าหนดโทษ 

   
  ข้อ ๔4 ผู้ใดกระท าความผิดตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม               
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  
 

 (ลงช่ือ)  
 (นายประยูร    ตะริโย) 
        นายกเทศมนตรีต าบลแม่โป่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เห็นชอบ 
 

 
 
 
 
 



 

บญัชีอัตราค่าธรรมเนียมและใบอนญุาตท้ายเทศบญัญตัิเทศบาลต าบลแมโ่ป่ง 
เรื่อง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕64 

 

ล าดับ รายการ บาท 

๑. 
๑.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๒ 

 
 
 

2. 
 
 
 
 

 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งมูลฝอย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
(1) วันหนึ่งไม่เกิน   ๒๐  ลิตร หรือสัปดาห์หนึ่งไม่เกนิ 1 ถุงด าขนาด 28 x 36 นิ้ว   เดือนละ 
(2) วันหนึ่งเกิน ๒๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๔๐  ลิตร หรือสัปดาห์หนึ่งไม่เกนิ 2 ถุงด า  
ขนาด 28 x 36 นิ้ว                                                                             เดือนละ 
(3) วันหนึ่งเกนิ ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน ๖๐  ลิตร หรือสัปดาห์หนึ่งไม่เกนิ 3 ถุงด า  
ขนาด 28 x 36 นิ้ว                                                                             เดือนละ 
(4) วันหนึ่งเกิน ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน ๘๐  ลิตร หรือสัปดาห์หนึ่งไม่เกนิ 4 ถุงด า  
ขนาด 28 x 36 นิ้ว                                                                             เดือนละ 
(5) วันหนึ่งเกิน ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร หรือสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 5 ถุงด า  
ขนาด 28 x 36 นิ้ว                                                                             เดือนละ 
(6) วันหนึ่งเกิน ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร หรือสัปดาห์หนึ่งไม่เกนิ 6 ถุงด า  
ขนาด 28 x 36 นิ้ว                                                                             เดือนละ 
(7) วันหนึ่งเกิน ๒๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร หรือสัปดาห์หนึ่งไม่เกนิ 7 ถุงด า  
ขนาด 28 x 36 นิ้ว                                                                             เดือนละ 
(8) วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร หรือสัปดาห์หนึ่งไม่เกนิ 8 ถุงด า  
ขนาด 28 x 36 นิ้ว                                                                             เดือนละ 
(9) วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร   แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร หรือสัปดาห์หนึ่งไม่เกนิ 9 ถุงด า  
ขนาด 28 x 36 นิ้ว                                                                             เดือนละ 
- ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 

(1) วันหนึ่งเกนิ ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                          เดือนละ 
(2) วันหนึ่งเกนิ ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุกๆลูกบาศก์เมตร 

   หรือเศษลูกบาศก์เมตร                                                                       เดือนละ 
- ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ (เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ) 
   (1) ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                                                 ครั้งละ                               
   (2) เกนิ ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนของทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษลูกบาศก์เมตรให้คิด  
        เป็น ๑ ลูกบาศก์เมตร   
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
2.๑ ใบอนุญาตด าเนินกิจการในการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย            
      โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ            ฉบับละ 
2.๒ ใบอนุญาตด าเนินกิจการในการรับท าการก าจัด มูลฝอย              
      โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ            ฉบับละ         
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ท่ี .........................     ส านักงาน................................................... 
               ................................................................... 

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

เรื่อง ค าส่ังไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

เรียน ............................................................................. 

อ้างถึง (๑) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขท่ี.................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. ........ 
 (๒) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ ท่ี............... ลว. ................... 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ภายในเวลาท่ีก าหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น  

จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในขอ้บญัญัติท้องถิ่น ดังนี้ 

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

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตให้ท่าน
ประกอบกิจการตามท่ีได้ยื่นค าขอไว้ 
  อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าส่ังนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบ
ค าส่ังนี้ 
           

    ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) 
 (............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 

แบบค าขอรับใบอนญุาต 
ประกอบกิจการรบัท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

 
เขียนท่ี      

      
.  

วันท่ี     เดือน               พ.ศ.     
ข้าพเจ้า      อายุ     ปี สัญชาติ             

อยูบ่้านเลขท่ี      หมู่ท่ี       ตรอก/ซอย      ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จังหวัด    หมายเลขโทรศัพท์     

ด้วย           
             
              

มีความประสงค์           
             
              

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้  
□ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ   ) 

ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
□ หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง  
□ เอกสารและหลักฐานอื่นๆ  
1.             
๒.              
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

ลงช่ือ    ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (         ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบค าขอต่อใบอนญุาต 
ประกอบกิจการรบัท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

 
เขียนท่ี      

      
.  

วันท่ี     เดือน               พ.ศ.     
ข้าพเจ้า      อายุ     ปี สัญชาติ             

อยู่บ้านเลขท่ี      หมู่ท่ี       ตรอก/ซอย      ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จังหวัด    หมายเลขโทรศัพท์     

มีความประสงค์           
             
              

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้  
□ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ   ) 

ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
□ หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
□ ส าเนาใบอนุญาตเดิม/ใบแทนใบอนุญาต(กรณีสูญหาย) 
□ เอกสารและหลักฐานอื่นๆ  
1.             
๒.              
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

ลงช่ือ    ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (         ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบค าขอรับใบอนญุาตใหม่(กรณีสญูหาย) 
ประกอบกิจการรบัท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

 
เขียนท่ี      

      
.  

วันท่ี     เดือน               พ.ศ.     
ข้าพเจ้า      อายุ     ปี สัญชาติ             

อยู่บ้านเลขท่ี      หมู่ท่ี       ตรอก/ซอย      ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จังหวัด    หมายเลขโทรศัพท์     

มีความประสงค์           
             
              

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้  
□ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ   ) 

ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
□ หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
□ เอกสารและหลักฐานอื่นๆ  
1.             
๒.              
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

ลงช่ือ    ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (         ) 

 
 
 
 
 
 
 


