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บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปูองกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือนร้ อนราคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการ
จั ดการมูล ฝอยทั่ว ไปมีขั้น ตอนการดาเนิ น การหลายขั้ นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และกาจัด สมควรกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้
บุ คคลใดเป็ น ผู้ ดาเนิ น กิ จ การรั บ ท าการเก็บ ขน หรื อกาจัด มูล ฝอยทั่ว ไปโดยท าเป็ นธุ รกิ จ หรือ โดยได้รั บ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอย
ทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทา
การเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึง
ตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกะปาง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตาบลกะปาง โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตาบลกะปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกะปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลกะปางตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
สานักงานเทศบาลตาบลกะปางแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นแต่ไม่
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่
เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือนามาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์
สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์
พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า กระบวนการดาเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และกาจัดมูล
ฝอยทั่วไป
“น้าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไปซึ่งอาจ
ประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
สาหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสาหรับแต่ละครอบครัว
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“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลกะปาง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลกะปาง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตาบลกะปาง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่น อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ ราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการขน หรือกาจัดมูลฝอย
ทั่วไปแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับ
ทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้ดาเนินกิจการรับทา
การขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือจะ
อนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการ
ขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากถ่าย
เท ทิ้ง หรือกาจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือจัดให้ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มี
สถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะหรือกาหนดให้มีวิธีกาจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่
กาหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อื่นที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขน และกาจัดมูล
ฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ให้ดาเนินกิจการรับทาการขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องดาเนินการขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
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วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อย
สองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูล
ฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอย
ทั่วไปด้วย
ข้อ ๑๐ ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถุงสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทาจาก
วัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
(๒) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ ใหม่ต้องทาจากวัสดุที่ทาความสะอาด
ง่ายมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้ ขนาด
เหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทาให้เข้าใจได้ว่า
เป็นมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะ
บรรจุ ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพื่อปูองกันการหกหล่น
ของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทาความสะอาด
ภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจาสม่าเสมอ
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจานวน
ห้องพักตั้งแต่แปดสิบ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณ
มูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูล
ฝอยนากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๓ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการปูอ งกันน้าฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการปูองกันน้าซึมหรือน้าเข้าทาด้วย
วัสดุที่ทนทาน ทาความสะอาดง่าย สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค และมีการระบายอากาศ
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(๓) มีรางหรือท่อระบายน้าเสียหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๕) มีการกาหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า
“ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปและอยู่
ห่างจากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๔ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูล ฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถ
ปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและ
เทมูลฝอย
(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสี
ของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่
สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค
ได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและปูองกันน้าชะมูล
ฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
(๒) มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม
สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรงทา
ความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ห่างจากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๖ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ หรือ
ภาชนะรองรับ มูล ฝอยทั่ว ไปและมูล ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ในที่ห รือทางสาธารณะตามความ
เหมาะสม
ข้อ ๑๗ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บมูลฝอยทั่วไปภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนิน
กิจการรับทาการเก็บมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มี
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บขนหรือ
กาจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ที่จัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนาเข้ามาคัดแยกได้
มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๔) จัดให้มีห้องน้าห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ สาหรับใช้งานและชาระล้างร่างกาย
(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค
(๖) มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุ
ราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย และมีการบารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย และน้าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน
คุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดาเนินการคัดแยกมูลฝอย
ในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหากาไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้น
ตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นกากับดูแลการดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอย
ทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิ บ
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๒๐ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ทีด่ าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทา
การขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้อง
จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
สาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์
และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปด้วย
ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และผ่านกา
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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ข้อ ๒๑ การดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือกาหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
(๒) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้ และต้องมีการทาความ
สะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะเป็น
ประจาทุกวัน
(๓) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปที่มี
ลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้าไม่ท่วมขัง ทาความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบาย
น้าเสียหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกาหนดและมีการปูองกันเหตุ
ราคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้า
เสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
(๕) ต้องมีมาตรการควบคุมกากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อปูองกันการลักลอบทิ้ง
ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบที่ง่ายต่อการ
บรรจุ ขนถ่าย และทาความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
(๒) มีการปูองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้าจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน
และนาน้าเสียจากมูลฝอยไปบาบัดในระบบบาบัดน้าเสีย
(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความราคาญ และสามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับ
มอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดาเนินการเก็บ ขนหรือ กาจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูล
ฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่
ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีความจาเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บ
และขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้
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สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะและการขนถ่ายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่ายมีการ
ปูองกันน้าซึมหรือน้าเข้า มีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๒) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย และน้าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน
คุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
ส่วนที่ ๓
การกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๒๔ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนิน
กิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่กาจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่า ว อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่
กาจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่กาจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๕ การกาจัดมูลฝอยทั่วไปต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ก่อนทาการก่อสร้างระบบกาจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกากับการดาเนินงานกาจัด
มูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพื่อปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(๒) ไม่นาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากาจัดร่วมกับมูลฝอย
ทั่วไป
ข้อ ๒๖ การกาจัดมูลฝอยทั่วไปให้ดาเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การเผาในเตาเผา
(๓) การหมักทาปุ๋ยและการหมักทาก๊าซชีวภาพ
(๔) การกาจัดแบบผสมผสาน
(๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนด
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ข้อ ๒๗ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผล
การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุราคาญหรือ
ความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย
(๒) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเป็นพื้นที่
สาหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ และปัญหากลิ่น
รบกวน
(๓) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้าใต้ดินจากน้าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและ
ด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม
(๔) มีระบบรวบรวมน้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถปูองกันการ
ปนเปื้อนน้าใต้ดิน และมีกระบวนการบาบัดน้าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนามูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบเมื่อ
บ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อ
ปูองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนาโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
(๖) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาทาลายก๊าซ หรือมีระบบ
การนาก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(๘) มีบ่อสาหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้าใต้ดิน และในระหว่างการดาเนินการฝังกลบ ให้รายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ข้อ ๒๘ การเผาในเตาเผาต้องาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบาย
อากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี้
(๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเป็นพื้นที่สาหรับ
ปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน
(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม
คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุุน ละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดาเนิน การที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๖) มีการบาบัดน้าเสียจากระบบกาจัด และน้าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กาจัดให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) มีพื้นที่สาหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนาเถ้าหนัก
ไปกาจัดเป็นประจา โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการปูองกันน้าชะ
ขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการนาเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
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(๘) มีพื้นที่สาหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนาเถ้าลอย
ออกไปกาจัดเป็นประจา โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือมีระบบการนาเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ข้อ ๒๙ การหมักทาปุ๋ยและการหมักทาก๊าซชีวภาพ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนามาหมักทาปุ๋ย หรือทาก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาด
พืน้ ที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว
(๓) มีระบบบาบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
(๔) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักทาปุ๋ยหรือหมักทาก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบกาจัดหรือ
ส่งไปกาจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนามูลฝอยทั่วไปที่นา
กลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์
(๖) ต้องบาบัดน้าชะมูลฝอยทั่วไป น้าเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักทาปุ๋ยหรือทาก๊าซ
ชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) กรณีหมักทาก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนาก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และมี
ระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทางาน
ข้อ ๓๐ การกาจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการกาจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีที่กาหนดตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๓๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่ าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทา
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศ
บัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อ าจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้ เพีย งในเขตอ านาจของราชการส่ ว นท้องถิ่นเท่านั้น การขอต่ ออายุใ บอนุ ญาตจะต้อ งยื่น คาขอก่อ น
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่ อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิน่ จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ป ฏิบัติหรื อปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชี พของ
ประชาชน
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ข้อ ๔๐ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่า ย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๔๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการขนมูลฝอย
ทั่วไป ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกาจัดมูลฝอยทั่วไป ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง
ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
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หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝุาฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนด
ไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ
(ลงนาม) นายจิรโรจน์ สาแดง
(นายจิรโรจน์ สาแดง)
นายอาเภอทุ่งสง

นายทรงยศ กรุณา
(นายทรงยศ กรุณา)
นายกเทศมนตรีตาบลกะปาง
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน กาจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกะปาง
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2562
๑. ค่าขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ 30 บาท
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 50 ลิตร
เดือนละ 75 บาท
3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 50 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร
เดือนละ 150 บาท
4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 3๐๐ ลิตร
เดือนละ 450 บาท
5) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
เดือนละ 750 บาท
6) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ 1,500 บาท
๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ 1,500 บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ครั้งละ 125 บาท
๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ 150 บาท
๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย
ครั้งละ 150 บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
๒. ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

เดือนละ 155 บาท
เดือนละ 155 บาท
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๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 8,000 บาท
๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ 8,000 บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ค) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักท่องเที่ยว
ให้คิดเพิ่มในอัตรา

หน่วยละ 130 บาท
หน่วยละ 250 บาท
หน่วยละ 250 บาท

2 บาทต่อคนต่อวัน

๓. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับทาการขนมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ 5,000 บาท
(ข) รับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ 5,000 บาท
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อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และกาจัด
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกะปาง
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2562
๑. ค่าขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ฃ
ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
๒. ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

เดือนละ

65 บาท

เดือนละ

65 บาท

เดือนละ 3,250 บาท

เดือนละ 3,250 บาท

ครั้งละ 125 บาท
ครั้งละ 245 บาท
ครั้งละ 245 บาท

เดือนละ 155 บาท
เดือนละ 155 บาท
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๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ค) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักท่องเที่ยว
ให้คิดเพิ่มในอัตรา

เดือนละ 8,000 บาท
เดือนละ 8,000 บาท

หน่วยละ 130 บาท
หน่วยละ 250 บาท

หน่วยละ 250 บาท

2 บาทต่อคนต่อวัน
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คำขอเลขที่......./...........
(เจ้ ำหน้ ำที่กรอก

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อายุ...............ปี สัญชาติ......................
โดย............................................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลปรากฏตาม.....................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................
แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ........................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้ ออนุญาต
๒. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว(ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ....................)
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่..................................................................
............................................................................................................
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ใบมอบอานาจ(ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
๑).......................................................................
๒).......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต
(............................................)
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ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
ตาแหน่ง...........................................
..............................................................................................................................................................................
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน......วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
ตาแหน่ง...........................................
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ที่ .........................

สานักงาน..................................................

..................................................................
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.............ลงวันที่.......เดือน...................พ.ศ. ..........
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
.....................................................และ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัด
หรือบาบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่
กาหนด
ไว้ใน
ข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังนี้
๑) ....................................................................................................................................
๒) ....................................................................................................................................
๓) ....................................................................................................................................
๔) ....................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดาเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
......................................
.....................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ............................................................... โทร. ................................................................................
ที่ ............................................................................... วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .......................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...........................................และ
ได้ออกใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัด
ของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า
 ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
 ไม่ครบ ดังนี้
๑) ..........................................................................
๒) ..........................................................................
๓) ..........................................................................
๔) ..........................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า
 สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑) .....................................................................................
๒) .....................................................................................
๓) .....................................................................................
๔) .....................................................................................
 ไม่สมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่ .........................

สานักงาน...............................................
...............................................................
วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................
๒. .................................................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................และ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าวดังนี้
๑. ..................................................................................
๒. ...................................................................................
๓. ...................................................................................
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่......................
......... และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

......................................
.....................................
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ที่ .........................

สานักงาน.............................................
..........................................................
วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................และ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ สานักงาน...........................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

......................................
.....................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
เล่มที่..........เลขที่............./................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ....................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ท.ี่ .......ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด....................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................
ตั้งอยู่เลขที่......................หมู่ท.ี่ .........ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด.............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๔.๑) ........................................................................................................................ .......
๔.๒) ........................................................................................................................ .......
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ
(มีต่อด้านหลัง)
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
(ลงชื่อ)
เล่มที่ เลขที่ วันเดือนปี เจ้าพนักงานท้องถิ่น

