บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลตาดทอง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตาบลตาดทองว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจั ด การมู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ เหมาะสมและถู ก สุ ข ลั ก ษณะจะควบคุ ม และป้ อ งกั น ไม่ ให้ มี ก าร
แพร่กระจายของโรค และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง การจั ด การ มู ล ฝอยทั่ ว ไปมี ขั้ น ตอนการด าเนิ น การหลายขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ ก ารเก็ บ ขน
และกาจัด สมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็น
ธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน
หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้
ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการจึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลตาดทอง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย มาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง พ.ศ.2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และมาตรา 20
และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตาบลตาดทอง และโดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบั ญญั ตินี้ เรียกว่า “เทศบัญ ญัติเทศบาลตาบลตาดทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2563 ”
ข้อ ๒ เทศบั ญ ญั ตินี้ ให้ ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลตาดทอง ตั้ งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลตาดทองแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาเทศบั ญ ญั ติ ข้ อบั งคั บ ระเบี ยบ ประกาศหรือค าสั่ งอื่ นใดของเทศบาลต าบล
ตาดทอง ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“มูล ฝอยทั่ว ไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่นแต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพาอันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และสิ่ ง ของที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว หรื อ ของเสี ย ทั้ ง หมดที่ เกิ ด ขึ้ น จากการประกอบกิ จ การโรงงานของเสี ย วั ต ถุ ดิ บ
ของเสียที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์ เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการโรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอยทั่วไป
“ผู้ ด าเนิ น การ” หมายความว่า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ ราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ รวมทั้งองค์กรบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดาเนินการเก็บ ขน
และกาจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือทาร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลตาดทอง
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลตาดทอง
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลตาบลตาดทอง
ข้ อ 5 ให้ น ายกเทศมนตรี ต าบลตาดทอง เป็ น ผู้ รั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามเทศบั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอานาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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บททั่วไป
ข้อ 6 การเก็บ ขน และกจัดมูล ฝอยทั่ วไปในเขตพื้ นที่ของราชการส่ วนท้ อ งถิ่นใดให้ เป็ น
หน้าที่และอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั่น แต่ไม่รวมถึงอง์กรบริหารส่วนจังหวัด
ในการดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ราชการส่ วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้ ห น่ วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการหรื อทาร่วมกับ
ราชการส่วนท้องถิ่น
มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชน ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดาเนินการจัดเก็บย่อมมี
อานาจนาไปดาเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามตกลงที่ทาไว้ระหว่างกัน
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีข องเสียอันตรายและไม่อันตรายปนอยู่ กับมูลฝอยที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป
เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลาดั ง กล่ า ว หากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานนั่ น มิ ไ ด้ ด าเนิ น การ
ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บดาเนินการกับมูลฝอยนั้นตามที่เห็นสมควร
ข้อ 7 การจั ด การมูล ฝอยทั่ ว ไปให้ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การตามหลั ก การพั ฒ นา
อย่ า งยั่ ง ยื น โดยจั ด ให้ มี ร ะบบการจั ด การการก าจั ด มู ล ฝอยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สามารถนาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้
ข้ อ 8 ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งรณรงค์ สร้ า งความรั บ รู้ ความเข้ า ใจและจิ ต ส านึ ก ให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการลดปริ ม าณ และคั ด แยกมู ล ฝอยทั่ ว ไปเพื่ อ กลั บ น ามาใช้ ใ หม่
มีความตระหนั กรู้ และรับ ผิ ดชอบในการจัดการมูล ฝอยทั่ว ไป ณ แหล่ งกาเนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ
ข้ อ 9 ในการจั ด การมู ล ฝอยทั่ ว ไป ผู้ ด าเนิ น การต้ อ งจั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม ก ากั บ
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่กาหนดได้ตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข
ข้ อ 10 นอกจากการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ มาตรฐานการเก็ บ ขน
และก าจั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ ก าหนดไว้ในข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ และในกรณี ที่ มี ก ฎหมายก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร
หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือมาตราฐานนั้นด้วย
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การเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ 1
การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ข้อ 11 ให้ร าชการส่ว นท้อ งถิ ่น จัด ให้ม ีภ าช นะรองรับ มูล ฝอยไว้ใ น ที ่ส าธารณ ะ
และสาธารณะ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทปริมาณมูลฝอยและกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่าง
น้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ราชการส่ วนท้องถิ่น ต้องจัดให้ เจ้าของหรือผู้ ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ ป ระชาชน
เข้าไปได้จัดมีภาชนะรองรับข้อมูลผ่านตามวรรคหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย
คัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไปด้วย
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่นออกไป
จากมูลฝอยทั่วไปก็ได้
ข้อ 12 ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ถุง สาหรับ บรรจุมูล ฝอยทั่ว ไปและมูล ฝอยนากลับ มาใช้ใหม่ต้อ งเป็น ถุงพลาสติก
หรือ ถุง ที ่ท าจากวัส ดุอื่น ที ่ม ีค วามเหนีย ว ทนทาน ไม่ข าดง่า ย ไม่รั่ว ซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก
(2) ภาชนะส าหรั บ บรรจุ มู ล ฝอยทั่ ว ไปและมู ล ฝอยกลั บ น ามาใช้ ใหม่ ต้ อ งท าจากวัส ดุ
ที่ทาความสะอาดง่าย มีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะ
นาโรคได้ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทาให้
เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ โดยมีข นาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้โดยมีสี
เฉพาะสาหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทดังนี้
1) สีน้าเงิน สาหรับมูลฝอยทั่วไป
2) สีเขียว สาหรับมูลฝอยอินทรีย์
3) สีเหลือง สาหรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
4) สีส้ม สาหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน
ข้ อ ๑3 ให้ ผู้ ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด มู ล ฝอยบรรจุ มู ล ฝอยทั่ ว ไปหรื อ มู ล ฝอยน ากลั บ มาใช้ ใหม่ ในถุ ง
หรื อ ภาชนะ บรรจุ ในกรณี บ รรจุ ในถุ ง ต้ อ งบรรจุ ใ นปริ ม าณที่ เหมาะสมและมั ด หรื อ ปิ ด ปากถุ ง ให้ แ น่ น
เพื่อ ป้ องกัน การหกหล่ น ของมูล ฝอยดังกล่ าว กรณี บรรจุในภาชนะบรรจุต้ องบรรจุในปริมาณที่ เหมาะสม
และมีการทาความสะอาด ภาชนะบรรจุนั้น เป็นประจาสม่าเสมอ
ข้อ ๑4 ให้ เจ้ าของหรื อ ผู้ ครอบครองอาคารอยู่อ าศัย รวม อาคารชุ ด หอพั ก หรือ โรงแรม
ที่มีจานวน ห้ องพัก ตั้งแต่แปดสิบ ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของ
หรือผู้ ครอบครอง อาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ ใด ๆ
ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่ วไป ภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไป และมูลฝอยนากลับ มาใช้ใหม่หรือภาชนะที่มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ 15 ข้อ 16 หรือข้อ 17 ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนด

-4ข้อ ๑5 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น อาคารหรือเป็น ห้ องแยกเป็นสั ดส่ วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะ
รองรับ มูลฝอย ทั่วไป และมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
(๒) มี พื้ น และผนั ง ของอาคารหรื อ ห้ อ งแยกตาม (๑) ต้ อ งเรี ย บ มี ก ารป้ อ งกั น น้ าซึ ม
หรื อ น้ าเข้ า ท าด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ท นทาน ท าความสะอาดง่ า ย สามารถป้ อ งกั น สั ต ว์ แ ละแมลงพาหะน าโรค
และมีการระบายอากาศ
(๓) มี ร างหรื อท่ อ ระบายน้ าเสี ยหรือระบบบาบั ดน้ าเสี ย เพื่ อ รวบรวมน้ าเสี ยไปจัด การ
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๕) มีการกาหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาด
เห็นได้ชัดเจนว่า
“ที่ พั กรวมมูล ฝอยทั่ ว ไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ ที่ พักรวม
มูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้า
เพื่อการอุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กาหนด
ข้อ ๑6 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
สามารถป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการ
ถ่ายและเทมูลฝอย
(๒) มี ข้ อ ความว่ า “มู ล ฝอยทั่ ว ไป” หรื อ “มู ล ฝอยน ากลั บ มาใช้ ใหม่ ” แล้ ว แต่ ก รณี
และมีขนาด และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑7 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร
ตั้งแต่ สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะน าโรคได้ ส ะดวกต่ อ การขนถ่ า ยมู ล ฝอย และสามารถล้ างท าความสะอาดได้ ง่า ย มี ร ะบบรวบรวม
และป้องกันน้ามูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
(๒) มี ก ารท าความสะอาดอย่ า งสม่ าเสมอ ภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยทั่ ว ไปและมู ล ฝอย
นากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทาง
จราจรแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้ง
หรือระบบบ าบั ดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ห่ างจากแหล่ งน้า
เพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑8 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรับมูลฝอยที่มีขนาด
ใหญ่ไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอยและกิจกรรม
ในสถานที่นั้น โดยอย่างน้ อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน

-5ข้อ 19 ห้ ามมิให้ผู้ ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่ส าธารณะและสถานสาธารณะ นอกจากถ่าย เท
ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
ข้ อ 20 ให้ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกาศก าหนดวั น เวลา สถานที่ แ ละเส้ น ทางการเก็ บ
และขน มูลฝอยทั่วไปให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร
ในกรณี มี เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ท าให้ ไม่ ส ามารถเก็ บ และขนมู ล ฝอยทั่ ว ไปตามประกาศใน
วรรคหนึ่งได้ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร
ข้อ 21 การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้าและปิด
อย่างมิดชิด รวมทั้งการจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้าหรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่นรั่วไหล
ออกจากอุปกรณ์ และยานพาหนะนั้น และต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้ เกิดผลกระทบ
ต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข้ อ 22 ในกรณี ที่ ผู้ ด าเนิ น การเก็ บ และขนมู ล ฝอยทั่ ว ไปจั ด ให้ มี ส ถานที่ คั ด แยกมู ล ฝอย
ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนาเข้า
มาคัดแยกได้มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ
(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๔) จัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ สาหรับใช้งาน และชาระล้าง
ร่างกาย
(๕) มีการป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะนาโรค
(๖) มีก ารป้ องกั น ฝุ่ น ละออง กลิ่ น เสี ย ง ความสั่ น สะเทื อ น หรือ การด าเนิ น การที่ อ าจ
ก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย และน้าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดาเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้า
หรือแสวงหากาไร ต้องแจ้ งราชการส่ ว นท้ องถิ่น ที่วิส าหกิจชุมชนหรือกลุ่ มชุมชนนั้ นตั้งอยู่ และให้ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น กากับดูแลการดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๒3 ผู้ดาเนิ นการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การเก็ บ รวบรวมและคั ดแยกมูล ฝอย และขนมู ล ฝอย โดยต้อ งจัดให้ มีอุ ป กรณ์ ป้อ งกัน อัน ตรายส่ ว นบุ คคล
ที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบั ติงานดังกล่าว อุปกรณ์ หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ และเครื่องมือปกป้องอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจารถขนมูลฝอยด้วย
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี และได้ รั บ ความรู้ ด้ า น
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๒4 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกาเนิด
มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ
ของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานปะปนกับสิ่งมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัติ

-6ข้อ ๒5 ผู้ดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) แยกขนมูลฝอยและขนาดตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย
ทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนดตามข้อ 20
(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมกากับการขนมูลฝอยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย
(๓) ใช้ย านพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กาหนดในข้อ 25 และต้องดูแล
ยานพาหนะดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีการล้างทาความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอย
เป็ น ประจ าทุ ก วัน โดยสถานที่ ล้ างท าความสะอาดดั งกล่ าวต้ อ งมี ลั ก ษณะเป็ น พื้ น เรี ยบ แข็ งแรง ทนทาน
มีความลาดเอีย ง น้าไม่ท่วมขัง ทาความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้าเสียหรือระบบบาบัดน้าเสียเพื่อ
รวบรวมน้าเสียไปจัดการตามที่กฎมายกาหนด และมีการป้องกันเหตุราคาญ และผลกระทบต่อสุขภาพ
(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ
และมีการดูแลทาความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจา
ข้อ ๒6 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึมมีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ
ขนถ่าย และทาความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะขนถ่ายมูลฝอย
(2) มี ก ารป้ อ งกั น หรื อ ติ ด ตั้ งภาชนะรองรับ น้ าจากมู ล ฝอยเพื่ อ มิ ให้ รั่ ว ไหลตลอดการ
ปฏิบัติงานและสามารถนาน้าเสียจากมูลฝอยไปบาบัดในระบบบาบัดน้าเสีย
(3) มีลักษณะหรือสั ญญาณไฟติดไว้ประจายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้ เกิดความราคาญ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลและเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน
กรณี บุคคลหรือนิ ติบุ คคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้ เป็นผู้ ดาเนินการเก็บขน
หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ
ส่วนท้องถิ่น ด้วยตัวหนั งสือที่มีขนาดสามารถมองเห็ นได้ชัดเจนไว้ที่ ภ ายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ
ยานพาหนะขนมู ล ฝอยพร้ อ มกั บ แสดงแผ่ น ป้ า ยขนาดที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ชั ด เจนระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็น ได้อย่างชัดเจน
กรณีบุ คคลหรือนิ ติบุ คคลซึ่งได้รับอนุญ าตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ ได้รับอนุญาตแสดง
ชื่อ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลเลขที่ ใบอนุ ญ าตของบริ ษั ท ด้ ว ยตั ว หนั งสื อ ที่ มี ข นาดสามารถมองเห็ น ได้ ชั ด เจนไว้
ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยพร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็น
ได้ ชั ด เจน ระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่ ห มายเลขโทรศั พ ท์ ข องนิ ติ บุ ค คลนั้ น ไว้ ที่ ย านพาหนะขนมู ล ฝอยในบริ เ วณ
ที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ ๒7 ในกรณีที่มีความจาเป็น ผู้ดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอย
ก็ได้สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคาร ที่มีการป้องกันน้าซึมหรือน้าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่างเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องการพักรอการขนถ่าย

-7(๒) มีการป้ องกัน สั ตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่ น ละออง กลิ่ นเสี ยง ความสั่ น สะเทือ น
หรื อ การด าเนิ น การที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด เหตุ ราคาญหรือ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนตามกกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย และน้าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐานคุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
ส่วนที่ 2
การกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๒8 เพื่อประโยชน์ในการกาจัดมูลฝอยทั่วไปให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย
ที่ย่ อยสลายง่าย มูล ฝอยที่ย่ อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนนาไปกาจัดทั้งนี้การกาจัดทาให้
ตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้นหรือสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์
สังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้ ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
และชุมนุมมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด
ข้ อ 29 ผู้ ด าเนิ นการก าจั ดมู ลฝอยทั่ วไปต้ องจั ดให้ มี ผู้ ปฏิ บั ติ งานซึ่ งท าหน้ าที่ ก าจั ดมู ลฝอย
และจัดให้ มีอุปกรณ์ ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ ปฏิบัติงานดังกล่ าว อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ป้ องกันอุบั ติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิ บัติ งานอุปกรณ์ และเครื่องมื อป้ องกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐม
พยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กาจัดมูลฝอยด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่กาจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและผ่านการ
ฝึ กอบรมให้ มี ความรู้ ด้ านสุ ขภาพอนามั ยและความปลอดภั ยในการท างานตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การและเงื่อนไข
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 30 การกาจัดมูลฝอยทั่วไปต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กาหนดในเทศบัญญัติ โดยให้ศึกษาตามความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ต่ อการก่อสร้างระบบกาจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกากับการดาเนินงานการ
กาจัดมูลฝอย ในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน และสิ่งแวดล้อม
(๒) ไม่นาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพและของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากาจัด
ร่วมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัติ
ข้อ 31 การกาจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ดาเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การหมักทาปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
(๓) การกาจัดด้วยพลังงานความร้อน
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
(๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คาแนะนา
การด าเนิ น การตามวรรคที่ ห นึ่ ง คณะกรรมการจั งหวัด ให้ ค าแนะน าราชการส่ ว นท้ องถิ่ น
ตามที่เห็นสมควร

-8ข้ อ ๓2 การด าเนิ น การก าจั ด มู ล ฝอยตามข้ อ 31 ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๓
การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอย
ข้อ ๓3 การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
หมวด 4
การดาเนินการ ใช้ และหาประโยชน์
ข้ อ ๓4 การด าเนิ น การ ใช้ และหาประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามก าหนดไว้ ต ามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
หมวด 5
ใบอนุญาต
ข้อ ๓5 ผู้ใดจะประสงค์ดาเนินกิจการเก็บ ขน กาจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย
ทั่ ว ไปโดยท าเป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ ก ารต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคที่หนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้
(1 ) ใบ อ นุ ญ าต ก ารรั บ ท าก ารเก็ บ แล ะข น มู ล ฝ อ ยให้ มี อ ายุ ห นึ่ งปี นั บ ตั้ งแ ต่
วันที่ออกใบอนุญาต
(2) ใบอนุญาตการกาจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต
(3) ใบอนุ ญ าตการหาประโยชน์ จ ากการจั ด การมู ล ฝอยให้ มี อ ายุ ห้ า ปี นั บ ตั้ ง แต่
วันที่ออกใบอนุญาต
ผู้ ใดได้รั บ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ถือว่าได้รับ ใบอนุ ญ าตตามกฎหมายว่าด้ว ย
การสาธารณสุขแล้ว
ข้อ ๓6 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ 35 ให้ยื่นใบคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(3) หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบการกิจการกาจัดมูลฝอย(กรณีที่ส่งไปกาจัดที่อื่น)
(4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(6) ใบมอบอานาจ (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(7) หลักฐานอื่นที่จาเป็น

-9ข้ อ 37 เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ค าขอต่ อ ใบอนุ ญ าตให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการทันที หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบั นทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดย
ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนี้ด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ในเทศบัญญัติ
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลากาหนดตามวรรคสองให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า
ทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓8 ผู้ ได้รั บ อนุ ญ าตต้ องมารับ ใบอนุ ญ าตภายใน 15 วัน นั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ ได้ รับ หนั งสื อ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเว้นแต่จะมีเหตุอันควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 39 การขอต่ออายุใบอนุ ญ าตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญ าตสิ้ นอายุเมื่อได้ยื่นคาขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ
ต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุแล้วถือว่าได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนดและการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือ
เสมือนว่าเป็ น การดาเนิ น งานของผู้ รับ ใบอนุญ าตแต่เมื่อได้รับอนุญ าตให้ ต่ออายุใบอนุญ าตผู้ นั้นจะต้องเสี ย
ค่าปรับ เพิ่มอีกร้อยละยี่สิ บของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญ าตหากพ้นกาหนดหกสิบวันต้องดาเนินการขอ
ใบอนุญาตใหม่
ข้อ 40 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 41 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่ น ค าร้ องขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตภายใน 15 วัน นั บแต่วันที่ ได้ท ราบถึงการสู ญ หายถูกท าลายหรือช ารุด
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการกรอกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู ก ท าลายหรื อ ช ารุด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรับ ใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

-11อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน กาจัด และการออกใบอนุญาต
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลตาดทอง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
ลาดับที่
1
1.1

ประเภท
อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไป
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร (ครัวเรือน) เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ
ข. ค่าเก็บขนมูลฝอยประจาเดือนที่มีมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร ขึ้นไป
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ
ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ
- ที่มีปริมาณไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
- ที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ครั้งละ

2
2.1
2.2

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ก) รับทาการขนมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
ข) รับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
20
40
50
60
70
100
200
300
400
1,000
2,000

150
150

5,000 บาท/ปี
5,000 บาท/ปี

คาขอเลขที่........./.........
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร..................................................................................
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน......................... พ.ศ. ..........
๑. ข้าพเจ้า............................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ.....................
โดย.......................................................................................................................... ............ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิตบิ ุคคลปรากฏตาม.............................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่..........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.............................ถนน............................. แขวง/ตาบล........................
เขต/อาเภอ.............................จังหวัด............................ หมายเลขโทรศัพท์.................................... .......ผู้ขอ
อนุญาต
๒. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ ระบุ.........................)
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่........................................................................
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
๑).......................................................................
๒).......................................................................
3).......................................................................
4).......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
ใบรับคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ..........................................
(........................................)
ตาแหน่ง...........................................

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญำต
ใบรับคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน................วันนับตั้งแต่
วันนี้ เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) ..........................................
(........................................)
ตาแหน่ง...........................................

ที่ ยส ๗๒๐๐๕/

สานักงานเทศบาลตาบลตาดทอง
อาเภอเมืองยโสธร ยส ๓๕๐๐๐
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............

เรื่อง

คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

เรียน ................................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...............ลงวันที่...........เดือน....................พ.ศ..................
ตามที่ ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบ
กาจัดหรือบาบั ดของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้ ว พบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้ว น
ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังนี้
1) ............................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................................
4) ............................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดาเนินการ
พิจารณาการอนุญาต ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(.........................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.๐ 4575 6609 ต่อ 602 /088 595 0773
โทรสาร.๐ ๔๕๕๘ ๐๐๐๐
www.thadthong.go.th

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร เทศบาลตาบลตาดทอง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/โทร.๐ 4575 6609 ต่อ 602
ที่ ยส ๗๒๐๐๕/
วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามที่ ราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................
และได้ออกใบรับคาขออนุญาต เลขที่.......................ลงวันที่...............เดือน.........................พ.ศ.................... นั้น
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัด
ของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้ว พบว่า
ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
ไม่ครบ ดังนี้
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................
3) ...................................................................................
4) ...................................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า
สมควรอนุญาต
สมควรอนุญาต โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) .................................................................
2) .................................................................
3) .................................................................
4) .................................................................
ไม่สมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

ที่ ยส ๗๒๐๐๕/

สานักงานเทศบาลตาบลตาดทอง
อาเภอเมืองยโสธร ยส ๓๕๐๐๐
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............

เรื่อง

แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................

เรียน ................................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...............ลงวันที่...........เดือน......................พ.ศ..............
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ............................................................................................................
2. ............................................................................................................
ตามที่ ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว ดังนี้
1. ............................................................................................................................. ...............
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
ดั งนั้ น จึ งขอแจ้ ง ขยายเวลาการพิ จ ารณาอนุ ญ าตออกไปเป็ น เวลา 15 วั น นั บ แต่ ที่ วั น
ที่.......................................และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(.........................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.๐ 4575 6609 ต่อ 602 /088 595 0773
โทรสาร.๐ ๔๕๕๘ ๐๐๐๐
www.thadthong.go.th

ที่ ยส ๗๒๐๐๕/

สานักงานเทศบาลตาบลตาดทอง
อาเภอเมืองยโสธร ยส ๓๕๐๐๐
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............

เรื่อง

แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................... ........

เรียน ................................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...............ลงวันที่...........เดือน......................พ.ศ..............
ตามที่ ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาต ไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ สานักงาน..................................................................................ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ นี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(.........................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.๐ 4575 6609 ต่อ 602 /088 595 0773
โทรสาร.๐ ๔๕๕๘ ๐๐๐๐
www.thadthong.go.th

ใบอนุญำต
ประกอบกิจการ……………………………………………………
เล่มที่..............เลขที่............../.................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้.....................................................................สัญชาติ........................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...........ตาบล.............................อาเภอ..........................จังหวัด.... ..........................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภท..........................................
ตั้งอยู่เลขที่....................หมู่ที่............ตาบล............................อาเภอ............................จังหวัด ..............................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................
อัตราค่าธรรมเนียม ปีละ...........................บาท (.....................................................) ตามใบเสร็จรับเงิ น
เล่มที่..............เลขที่...................ลงวันที่................................................................
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
ข้อกาหนดของท้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ ได้รับ อนุ ญ าตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น ที่
เกีย่ วข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
4.1)................................................................................................. .......................................................
4.2)......................................................................................................................... ...............................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่................เดือน......................................พ.ศ............................... ..
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่......................เดือน......................................พ.ศ........................ .........
(ลงชื่อ)
(................................................)
ตาแหน่ง..................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

(มีต่อด้านหลัง)
รำยกำรต่ออำยุใบอนุญำตและเสียค่ำธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ใบเสร็จรับเงิน
ที่ออกใบอนุญาต ทีส่ ิ้นอายุใบอนุญาต เล่มที่
เลขที่

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ ยส ๗๒๐๐๕/

สานักงานเทศบาลตาบลตาดทอง
อาเภอเมืองยโสธร ยส ๓๕๐๐๐
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............

เรื่อง คาสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน ................................................................................................
อ้างถึง (1) ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...........ลงวันที่..........เดือน.....................พ.ศ...............
(2) หนังสือแจ้งคาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่...................................
ตามที่ ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................
และเจ้าพนักงาน ได้มีหนังสือแจ้งคาแนะนาให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูก ต้อง
ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น ภายในเวลาที่กาหนด ตามที่อ้างถึง นั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่า ท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังนี้
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................
ดังนั้น อาศัยอานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นคาขอไว้
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคาสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่งนี้
ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการ
ทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(.........................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.๐ 4575 6609 ต่อ 602 /088 595 0773
โทรสาร.๐ ๔๕๕๘ ๐๐๐๐
www.thadthong.go.th

