
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. 2562 

 

 

หลักการ 

 ให้มขี้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 
 

เหตุผล 

 โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปมีข้ันตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัดหรือหาประโยชน์จากการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัดหรือหาประโยชน์จากการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัดหรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  
 พ.ศ. 2562  

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มี ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 20 และมาตรา 63 
แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง  และนายอ าเภอจอมบึง  จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าจอมบึง  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป   
พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน แต่ไม่
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และสิ่งของ
ที่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
ความทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย
ทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 
 “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 

ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

__________________________________________ 
 

ข้อ 5  การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วน  ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการส่วน
ท้องถิ่นก็ได ้

 มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน ท้องถิ่นอ่ืน 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมี
อ านาจน าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอยที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
มาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ด าเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับมูลฝอยนั้น
ตามสมควร 

ข้อ 6 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
จัดให้มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ 

ข้อ 7 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบใน
การจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่งก าเนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ 

ข้อ 8 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ข้อ 9 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่
ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ ให้
เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย 

 
หมวดที่  2 

การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
__________________________________________ 

 
ส่วนที่  1  

การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
 

ข้อ 10 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะให้
เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้องต้องมีภาชนะ
รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปจัดการ
ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 
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เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูล
ฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอ่ืนออกจากมูล
ฝอยทั่วไปก็ได ้

ข้อ 11 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงท่ีท าจากวัสดุ
อ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
 (2) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่ท าความสะอาด
ง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาด
เหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 
  ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ท าให้เข้าใจได้ว่า
เป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้โดยมีสีเฉพาะ
ส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
 (1) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
 (2) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
 (3) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
 (4) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 เพ่ือความปลอดภัยอาจจะจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
 ข้อ 12 ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุ
ส าหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น เพ่ือ
ป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมีการ
ท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 ข้อ 13 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจ านวน
ห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป  หรือภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ 14 ข้อ 15 หรือข้อ 16 ตามความ
เหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  ข้อ 14 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ 16 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
 (2) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (1) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า ท าด้วย
วัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 
 (3) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด 
 (4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
 (5) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า 
“ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่
ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
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 ข้อ 15 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตามข้อ 13 ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 
 (2) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสี
ของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 ข้อ 16 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่สอง
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค
ได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ าชะมูล
ฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
 (2) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม 
สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ท า
ความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามกฎหมาย
ที่ก าหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 ข้อ 17 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ไว้
ในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอยและกิจกรรมใน
สถานที่นั้น         โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 ข้อ 18 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะ นอกจากถ่าย เท ทิ้งใน
ภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้  
 ข้อ 19 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย
ทั่วไปให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 
 ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศในวรรคหนึ่งได้    
ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 
 ข้อ 20 การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ าและปิดอย่าง
มิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่นรั่วไหลออกจาก
อุปกรณ์หรือยาน พาหนะนั้น และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร 
สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ข้อ 21 ในกรณีที่ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)เป็นพ้ืนที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน าเข้ามาคัดแยกได้ มีการ
รักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
 (2) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจน 
 (3) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 (4) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 
 (5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
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 (6) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร า
คราญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 (7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 (8) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือ
แสวงหาก าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
 ข้อ 22 ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์
และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยด้วย 
 ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
 ข้อ 23 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทิ้ง
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 24 ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 (1)แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 19 
 (2) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
 (3) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 25 และต้องดูแลยานพาหนะ
ดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยเป็นประจ า
ทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง 
น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไป
จัดการตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 
 (ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอและมีการ
ดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 
 ข้อ 25 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะดังนี้ 
 (1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบที่ง่ายต่อการ
บรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอย 
 (2) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย เพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 
และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 (3) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญสามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 
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 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขนหรือก าจัดมูล
ฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย 
พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติ
บุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคล
หรือนิติบุคคล เลขท่ีใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถัง
ด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 ข้อ 26 ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยก็ได้ 
 สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นอาคาร ที่มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย  
 (2) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (3) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
ส่วนที่ 2 

การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
 
 ข้อ 27 เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอยที่ย่อย
สลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัด ทั้งนี้ การก าจัดให้ท าตามความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติขอมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และ
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 ข้อ 28 ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยและจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล
ติดตั้งไว้ในบริเวณท่ีก าจัดมูลฝอยด้วย 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 ข้อ 29 การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) การก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้  โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดขยะ
มูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
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 (2) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานมูล ฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัดร่วมกับมูลฝอย
ตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 30 การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
 (1) การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล 
 (2) การหมักท าปุ๋ยและก๊าชชีวภาพ 
 (3) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
 (4) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
 (5) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค าแนะน าราชการส่วนท้องถิ่นตามที่
เห็นสมควร 
 ข้อ 31 การด าเนินการก าจัดมูลฝอยตามข้อ 30 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

หมวด 3 
การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

__________________________________________ 
 

 ข้อ 32 การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 

หมวด 4 
การด าเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ 

__________________________________________ 
 
 ข้อ 33 การด าเนินการใช้ และหาประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 

หมวด 5 
ใบอนุญาต 

__________________________________________ 
 
 ข้อ 34 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน  ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 ใบอนุญาตที่ออกตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
 (1) ใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 (2) ใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
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 (3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
 ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว 
 ข้อ 35 ผู้ใดประสงค์ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 34 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
 (2) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
 (3) หนังสือยินยอมรับการก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดมูลฝอย (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อ่ืน) 
 (4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
 (5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
 (6) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ)  
 (7) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 

 
 ข้อ 36 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลัดฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุ ผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ   
บัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 ข้อ 37 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว 
 ข้อ 38 การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ผู้ที่ขอยื่นต่อใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป และ
ได้มายื่นขอต่อใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดและการประกอบกิจการ
ในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตหากพ้นก าหนดหกสิบวันต้อง
ด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 
 ข้อ 39 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย           
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ 40 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่น        
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดมิเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 
หมวด 6 

ค่าธรรมเนียม 
__________________________________________ 

 
 ข้อ 41 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย และ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

__________________________________________ 
 

 ข้อ 42 ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2635 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่........................ 
 
 

(ลงชื่อ) 
                                         (นายชาญชัย     ใช่รุ่งเรอืง) 

                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 
 

       เห็นชอบ 
 
 
(ลงชื่อ) 
         (นายประยงค์   จันทเต็ง) 
            นายอ าเภอจอมบึง 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 

การจัดการมูลฝอยทั่วไป   
พ.ศ. 2562 

ล าดับ ประเภท ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการ

เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ก) รับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ 
(ข) รับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ 

 
 
 
1,000.- 
1,000.- 

2. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  เป็นรายเดือน   
      ๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร   
เดือนละ     
      ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน    ๒๐ ลิตร แต่             
ไม่เกิน  ๕๐๐   ลิตร  ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ  ๒0 ลิตร 
ในอัตราต่อหน่วย   หน่วยละ    
 (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๑๐ ลิตร 
ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)    
      ๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  
๑   ลูกบาศก์เมตร   เดือนละ  
      ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร  
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ   
 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  เศษเกิน
ครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)   
   
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว   
      ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน  ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ   
      ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน   
๑   ลูกบาศก์เมตร  หน่วยละ 
      ๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน   ๑ ลูกบาศก์เมตร   
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ   
 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  เศษเกิน
ครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)    

 
 
 
35.- 
 
 
35.- 
 
 
 
1,000.- 
 
 
1,000.- 
 
 
 
 
100.- 
 
200.- 
 
 
200.- 

3. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป     
(ก) ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน    
      ๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน   ๒๐ ลิตร เดือนละ   

 
 
65.- 
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ล าดับ ประเภท ค่าธรรมเนียม 
       ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน   ๒๐ ลิตร 

แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๒๐  ลิตร   
ในอัตราต่อหน่วย    หน่วยละ  65  บาท 
 (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๑๐ ลิตร 
ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)   
      ๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน   ๕๐๐   ลิตร  
แต่ไม่เกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ    
      ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร  
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร  ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ   
 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย   
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  
  
(ข) ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว    
      ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  หน่วยละ   
      ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน   
๑ ลูกบาศก์เมตร หน่วยละ  ๒๕๐ บาท 
      ๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร   
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ  
 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย   
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  
  
(ค) ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป      
กรณีสถานท่ีพักนักท่องเที่ยวให้คิดเพ่ิมในอัตรา ต่อคนต่อวัน  
 

 
65.- 
 
 
 
1,000.- 
 
 
1,000.- 
 
 
 
 
130.- 
 
250.- 
 
 
250.- 
 
 
 
 
2.- 
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ที่  .................................  
 

        ส านักงาน................................................... 
  .................................................................. 

                         วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ..........    
 
 

เรื่อง ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง (1) ใบรับค าอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ................ 
 (2) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ที่........... ลว. .................... 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................. 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ...................................................................................... .................................................................... 
2. .......................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................... ........................................................................... 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 34/2 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้
ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค าขอไว้ 
 อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
ทราบค าสั่งนี้ 
  
    
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (ลงชื่อ)................................................     
        (......................................................) 
             ต าแหน่ง.................................................. 
         เจ้าพนักงาท้องถิ่น 
............................ 
............................ 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ................................................................... 

 
เขียนที่...................................................... 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ........... 
 
 1. ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ..............ป ีสัญชาติ..................... 
โดย...................................................................................................... ................................ผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................. ................ 
ที่อยู่เลขที่............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............................................
แขวง/ต าบล .................................................เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.....................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................ผู้ขออนุญาต 
 2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 .     บัตรประจ าตัวประชาชน 
       ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
       หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
       ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 
       หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
       เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ 
  1) .............................................................................................................  
  2) .............................................................................................................  
  3) .............................................................................................................  
  4) .............................................................................................................  
ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

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

 
 
 

ค าขอเลขที่......................./..................... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ............  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน ครบ 
 ไม่ครบ  คือ 

1).................................................................. 
2).................................................................. 
3).................................................................... 

 
 
(ลงชื่อ)...................................................... 
          (.................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............................เดือน...........................พ.ศ. ................. ... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน ครบ 
 ไม่ครบ  คือ 

1).................................................................. 
2).................................................................. 
3).................................................................... 

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป 

 
 
(ลงชื่อ)...................................................... 
          (.................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 
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ที่  .................................  
 

        ส านักงาน................................................... 
  .................................................................. 

                         วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ..........    

เรื่อง ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .................  

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................. 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึงนั้น เนื่องจากเจ้าพนักงาน
ได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัดน้ าเสียและอ่ืนๆ      
ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 

 1) ..................................................................................................................................................... 
 2) ..................................................................................................................................................... 
 3) ..................................................................................................................................................... 
 4) ................................................................................................................................................... .. 
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการพิจารณาการ
อนุญาตต่อไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (ลงชื่อ)................................................      
              (..............................................) 
             ต าแหน่ง..................................................  
         เจ้าพนักงาท้องถิ่น 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ................................................................. โทร. ..................................................................... 

ที่ ...........................     วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ............... 

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................. 
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขท่ี.................ลงวันที่........เดือน...............................พ.ศ. ................นั้น  

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัด
ของเสียและอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 
       ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
       ไม่ครบ  ดังนี้ 

1. ....................................................................................  
2. ...................................................................................  
3. .................................................................................. . 
4. ...................................................................................  
ฉะนั้น  จึงมีความเห็นว่า        สมควรอนุญาต 

  สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 1. ............................................................................... 

2. ................................................................................ 
3. ................................................................................. 
4. ................................................................................. 

           ไม่สวมควรอนุญาต    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

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

    ต าแหน่ง.................................................... 
    เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึง่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่  .................................  
 

        ส านักงาน................................................... 
  .................................................................. 

                  วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ..........   

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................... 

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

อ้างถึง ใบรับค าอนุญาต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ..................................................................................... 
  2. ...................................................................................... 

  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 
  เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว ดังนี้ 

 1. ....................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................... 
 3. ....................................................................................................... 

  ดังนั้น จึ งขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน นับแต่                                
วันที่.......................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
   ขอแสดงความนับถือ 

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

   ต าแหน่ง............................................... 
          เจ้าพนักงาท้องถิ่น 

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

        ส านักงาน................................................... 
  .................................................................. 

                          วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ..........   

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.....................................................................................  

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

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต เลขท่ี.................ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ................. 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................. 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

 บัดนี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน........................................................................พร้อมช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตเป็นเงิน..........................................บาท (.............................................................. ......) ภายใน 15 วนั 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ 
 

 ทั้งนี้  หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
 

 
 

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

  ต าแหน่ง.................................................. 
     เจ้าพนักงาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

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

............................. 
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ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................. 

เล่มที่.............เลขที่............/.................. 
 (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้............................................................................สัญชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..............ต าบล...........................อ าเภอ................................จังหวัด........................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................ประเภท...................................... 
ตั้งอยู่เลขที่.........หมู่ที่..............ต าบล...................................อ าเภอ...... ........................จังหวัด.............................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 
 อัตราค่าธรรมเนียม..........................................บาท  (..........................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...........เลขที่.........................ลงวันที่...................................................... 
 (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 
 (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตได้ 
 (4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
      4.1)  ................................................................................................................................................ 
      4.2)  ................................................................................................................................................ 
 (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ..... .................... 
 (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ........................  
 
       (ลงชื่อ)................................................ 
               (..............................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 
             เจ้าพนักงาท้องถิ่น 
 
ค าเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานทีป่ระกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 
            (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 (มีต่อด้านหลัง) 
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(ด้านหลัง) 
 

รายการต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ 
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
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ที่  .................................  
 

        ส านักงาน................................................... 
  .................................................................. 

                         วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ..........    

เรื่อง ค าสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง (1) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ........... 
 (2) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ที่.............ลว. .................. 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...........................................  
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ..................................................................... ..................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................................... 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535      
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่น       
ค าขอไว้ 
 อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้  ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน     
สามสิบวัน นับแต่วันทราบค าสั่งนี้ 
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะ
เห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
     (ลงชื่อ)................................................  
               (...........................................) 
     ต าแหน่ง............................................... 
            เจ้าพนักงาท้องถิ่น 
 
 
............................. 
............................. 
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แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................. 
 

เขียนที่...................................................... 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ........... 
 1. ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ..............ป ีสัญชาติ..................... 
โดย...................................................................................................... ................................ผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................. ................ 
ที่อยู่เลขที่............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.................................. ...ถนน.............................................
แขวง/ต าบล .................................................เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.....................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................ผู้ขอใบแทนอนุญาต 

 

 2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
            บัตรประจ าตัวประชาชน 
            ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหาย 
 2.2 กรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ 
         บัตรประจ าตัวประชาชน 
      ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ 

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

            (.........................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ........ .... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน ครบ 
 ไม่ครบ  คือ 

1).................................................................. 
2).................................................................. 

 
 
(ลงชื่อ)...................................................... 
          (.................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............................เดือน...........................พ.ศ. .................. .. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน ครบ 
 ไม่ครบ  คือ 

1).................................................................. 
2).................................................................. 

ดังนั้นกรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป 

 
 
(ลงชื่อ)...................................................... 
          (.................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 

 
 



25 
 

 

 
 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................. 

เล่มที่.............เลขที่............/.................. 
 (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้.....................................................สัญชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..............ต าบล...........................อ าเภอ................................จังหวัด........................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................ประเภท.................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่.........หมู่ที่..............ต าบล...................................อ าเภอ..............................จังหวัด.............................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกท าลาย/ช ารุดในสาระที่ส าคัญ เล่มที่..............เลขที่............./.............. 
ซึ่งออกให้เมื่อวันที่........เดือน....................พ.ศ............และจะสิ้นอายุในวันที่.........เดือน.....................พ.ศ........... 
 (2) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน...................พ.ศ................ 
 (4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่..........เดือน.................พ.ศ.......... 
 
 
 (ลงชื่อ).............................................. 
                   (.........................................) 
 ต าแหน่ง............................................ 
                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
ค าเตือน  (1) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่     
      ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 
 (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบแทน   
      ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
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(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
 

 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ 
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


