
 



 



 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตาดทอง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 
 

หลักการ 
 

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตาดทองว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 

เหตุผล 
 

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุม  และป้องกันไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของโรค และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อีกด้ วย  ซึ่ งการจัดการ มู ลฝอยทั่ ว ไปมี ขั้นตอนการด าเนิ นการหลายขั้นตอน  ตั้ งแต่การเก็บ  ขน                   
และก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน 
หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการจึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลตาดทอง 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วย มาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ านเมือง พ.ศ.2535 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 20                
และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลตาดทอง และโดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า“เทศบัญญัติเทศบาลต าบลตาดทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2563 ”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลตาดทอง ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลตาดทองแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาลต าบล        
ตาดทอง ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์    
หรือที่อ่ืนแต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพาอันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
และสิ่งของที่ ไม่ ใช้แล้วหรือของเสียทั้ งหมดที่ เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียวัตถุดิบ              
ของเสียที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์ เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน 

“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการโรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ         
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ รวมทั้งองค์กรบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน    
และก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลตาดทอง 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลตาดทอง  
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบลตาดทอง  
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลตาดทอง เป็นผู้ รักษาการให้ เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้            

และให้มีอ านาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑  
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 6 การเก็บ ขน และกจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
หน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั่น แต่ไม่รวมถึงอง์กรบริหารส่วนจังหวัด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ        
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรื อท าร่วมกับ
ราชการส่วนท้องถิ่น 

มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชน ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมี
อ านาจน าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายและไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอยที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป      
เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั่นมิได้ด าเนินการ                 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับมูลฝอยนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 7  การจัดการมูลฝอยทั่วไปให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหลักการพัฒนา        
อย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีระบบการจัดการการก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม           
สามารถน าไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ 

ข้อ 8 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์ สร้างความรับรู้  ความเข้าใจและจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยทั่ วไปเพ่ือกลับน ามาใช้ ใหม่                   
มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่งก าเนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูล       
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 

ข้อ 9 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ผู้ ด าเนินการต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับ             
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดได้ตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข  

ข้อ  10 นอกจากการปฏิบั ติตามหลักเกณ ฑ์  วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ  ขน                
และก าจัด มูลฝอยทั่วไปที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  และในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ           
หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือมาตราฐานนั้นด้วย 
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หมวด ๒ 
การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

 
 

ส่วนที่ 1 
การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

 

ข ้อ  11 ให ้ราชการส ่วนท ้องถิ ่น จ ัด ให ้ม ีภ าชนะรองร ับม ูล ฝอยไว ้ในที ่ส าธารณ ะ             
และสาธารณะ  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทปริมาณมูลฝอยและกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่าง
น้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชน        
เข้าไปได้จัดมีภาชนะรองรับข้อมูลผ่านตามวรรคหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย   
คัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอ่ืนออกไป
จากมูลฝอยทั่วไปก็ได ้

ข้อ 12 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติก    

หรือถุงที ่ท าจากวัสดุอื่นที ่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั ่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก 

(2) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยกลับน ามาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุ                 
ที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะ    
น าโรคได้ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความท่ีท าให้
เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้โดยมีสี
เฉพาะส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทดังนี้ 

1) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
2) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
3) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
4) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน 

 ข้อ ๑3 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุง          
หรือภาชนะ บรรจุ ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่ เหมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น           
เพ่ือป้องกันการหกหล่น ของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม      
และมีการท าความสะอาด ภาชนะบรรจุนั้น เป็นประจ าสม่ าเสมอ   

ข้อ ๑4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม        
ที่มีจ านวน ห้องพัก ตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไปหรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของ    
หรือผู้ครอบครอง อาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ       
ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่ วไป ภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไป และมูลฝอยน ากลับ มาใช้ใหม่หรือภาชนะที่มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่   
ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ  15 ข้อ 16 หรือข้อ 17 ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด 
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 ข้อ ๑5 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะ

รองรับ มูลฝอย ทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
(๒) มี พ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ าซึม         

หรือน้ าเข้า ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค             
และมีการระบายอากาศ  

(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการ            
ตามท่ีกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  

(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก  
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาด 

เห็นได้ชัดเจนว่า  
“ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ที่พักรวม     

มูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก าหนด 

ข้อ ๑6 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้   

(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด      
สามารถป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการ   
ถ่ายและเทมูลฝอย  

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี        
และมีขนาด และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

ข้อ ๑7 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร
ตั้งแต่ สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะน าโรคได้สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ ง่าย มีระบบรวบรวม          
และป้องกันน้ ามูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย         
น ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทาง
จราจรแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้ง          
หรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด ห่างจากแหล่งน้ า            
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑8 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรับมูลฝอยที่มีขนาด
ใหญ่ไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอยและกิจกรรม           
ในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษ   
หรืออันตรายจากชุมชน 
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ข้อ 19 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจากถ่าย เท       
ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้  

ข้อ 20 ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่และเส้นทางการเก็บ          
และขน มูลฝอยทั่วไปให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศใน           
วรรคหนึ่งไดใ้ห้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ 21 การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ าและปิด
อย่างมิดชิด รวมทั้งการจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ าหรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่นรั่วไหล
ออกจากอุปกรณ์และยานพาหนะนั้น และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบ                    
ต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย            
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะน าเข้า
มาคัดแยกได้มีการรกัษาบริเวณโดยรอบให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ  

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน  
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งาน และช าระล้าง

ร่างกาย  
(๕) มีการป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะน าโรค  
(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจ

ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด  
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
(๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด  
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้า     

หรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้ นตั้งอยู่ และให้ราชการ               
ส่วนท้องถิ่น ก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  

ข้อ ๒3 ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับ       
การเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล         
ที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อุปกรณ ์และเครื่องมือปกป้องอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับความรู้ด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ข้อ ๒4 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิด    
มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ       
ของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย       
ว่าด้วยโรงงานปะปนกับสิ่งมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัติ 

 



-6- 
 

ข้อ ๒5 ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้  

(๑)  แยกขนมูลฝอยและขนาดตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย          
ทีร่าชการส่วนท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 20  

(๒)  จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย   
(๓)  ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 25 และต้องดูแล

ยานพาหนะดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  
(ก)  มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอย          

เป็นประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่ าวต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน               
มีความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือ
รวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎมายก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญ และผลกระทบต่อสุขภาพ 

(ข)  จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ 
และมีการดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

ข้อ ๒6 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึมมีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ       

ขนถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะขนถ่ายมูลฝอย 

(2)  มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้ รั่วไหลตลอดการ
ปฏิบัติงานและสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(3)  มีลักษณะหรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ      
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลและเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขน      
หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ       
ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยพร้อมกับแสดงแผ่นป้ ายขนาดที่ สามารถมองเห็น ได้ชัด เจนระบุ  ชื่ อ  ที่ อยู่                 
หมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็น ได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดง   
ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลเลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้            
ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยพร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็น
ได้ชัด เจน ระบุชื่ อที่ อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุ คคลนั้น ไว้ที่ ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริ เวณ                   
ที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 ข้อ ๒7 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอย    
ก็ได้สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะต่อไปนี้  

(๑) เป็นอาคาร ที่มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่างเพียงพอ       
ต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องการพักรอการขนถ่าย  
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(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่นเสียง ความสั่นสะเทือน            
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกกฎหมาย           
ที่เก่ียวข้อง 

(3) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ส่วนที่ 2 
การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

 

ข้อ ๒8 เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไปให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย     
ที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัดทั้งนี้การก าจัดท าให้          
ตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้นหรือสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์
สังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน      
และชุมนุมมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

ข้อ 29 ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอย            
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐม
พยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข                
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 30 การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(๑)  ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในเทศบัญญัติ โดยให้ศึกษาตามความ

เหมาะสมความเป็นไปได้ต่อการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานการ
ก าจัดมูลฝอย  ในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน  และสิ่งแวดล้อม 

(๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพและของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัด
ร่วมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัติ  

ข้อ 31 การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ  
(๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน  
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน  
(๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า    

การด าเนินการตามวรรคที่หนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน าราชการส่วนท้องถิ่น       
ตามท่ีเห็นสมควร 
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ข้อ ๓2 การด าเนินการก าจัดมูลฝอยตามข้อ 31 ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด               
ไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 
หมวด ๓ 

การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 
 

 

ข้อ ๓3 การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

 
 หมวด 4 

การด าเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ 
 

 

ข้อ ๓4 การด าเนินการ ใช้  และหาประโยชน์ ให้ เป็นไปตามก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

 
หมวด 5 

ใบอนุญาต 
 

ข้อ ๓5 ผู้ใดจะประสงค์ด าเนินกิจการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาต                  
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคที่หนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้  
(1 ) ใบ อนุ ญ าตการรั บ ท าก าร เก็ บ แล ะขน มู ล ฝอย ให้ มี อ ายุ ห นึ่ งปี นั บ ตั้ งแ ต่                    

วันที่ออกใบอนุญาต 
(2) ใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต 
(3 ) ใบอนุญ าตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้ าปีนับตั้ งแต่                   

วันที่ออกใบอนุญาต 
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย                

การสาธารณสุขแล้ว 
ข้อ ๓6 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ 35 ให้ยื่นใบค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ       

ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  
(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
(3) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบการกิจการก าจัดมูลฝอย(กรณีท่ีส่งไปก าจัดที่อ่ืน) 
(4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
(5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(6) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(7) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น  
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ข้อ 37 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่อใบอนุญาตให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น       
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น   
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดย         
ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนี้ด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล      
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด     
ในเทศบัญญัติ 

ในกรณีที่ มี เหตุจ าเป็นที่ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี               
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลาก าหนดตามวรรคสองให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า       
ทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๓8 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ         
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเว้นแต่จะมีเหตุอันควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ 39  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอ     
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ
ต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุแล้วถือว่าได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดและการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือ
เสมือนว่าเป็นการด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาตแต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตผู้นั้นจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตหากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอ
ใบอนุญาตใหม ่

ข้อ 40 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

ข้อ 41 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต     
ยื่นค าร้องขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกท าลายหรือช ารุด              
ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการกรอกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลตาดทอง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 
 

ล าดับที่ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม  
(บาท) 

1 
1.1 

อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไป 
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน 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. ค่าเก็บขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 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 
 

 
 

20 
40 
50 
60 
70 

100 
200 
300 
400 

 
 

1,000 
2,000 

 
 
 

150 
150 

2 
2.1 

 
2.2 

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ก) รับท าการขนมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
      ด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 
ข) รับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
      ด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 
 

 
5,000 บาท/ป ี

 
5,000 บาท/ป ี

 
 
 

 



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

แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำร.................................................................................. 

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

๑. ข้าพเจ้า............................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................... 
โดย.......................................................................................................................... ............ผู้มีอ านาจลงนามแทน 
นิติบุคคลปรากฏตาม.................................................................................................. ........................................... 
ที่อยู่เลขที่..........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย........................... ..ถนน............................. แขวง/ต าบล........................ 
เขต/อ าเภอ.............................จังหวัด............................ หมายเลขโทรศัพท์.................................... .......ผู้ขอ
อนุญาต 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้     
ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืน ๆ ระบุ.........................)    
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องได้แก่........................................................................   
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ)     
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)   
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)    
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

    ๑).......................................................................     
๒).......................................................................  
3).......................................................................     
4).......................................................................  

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 



ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

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

ไม่ครบ คือ     
๑)........................................ ......................     
๒)..............................................................     
๓)..............................................................  
 

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

ต าแหน่ง........................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญำต 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

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

ไม่ครบ คือ     
๑)..............................................................     
๒)..............................................................     
๓)..............................................................  

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน................วันนับตั้งแต่
วันนี้ เป็นต้นไป 

        
 

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

ต าแหน่ง........................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
ที่ ยส ๗๒๐๐๕/                        ส านักงานเทศบาลต าบลตาดทอง 

อ าเภอเมืองยโสธร  ยส ๓๕๐๐๐ 
 

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

เรื่อง ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

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

 
ตามท่ี ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................. 

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 

เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบ
ก าจัดหรือบ าบัดของเสียและอ่ืน ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้ว พบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

1) ............................................................................................................................................ 
2) .................................................................................................... ........................................ 
3) ............................................................................................................................................ 
4) ............................................................................................................................................ 

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการ 

พิจารณาการอนุญาต ต่อไป 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

http://www.thadthong.go.th/


 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร   เทศบาลต าบลตาดทอง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/โทร.๐ 4575 6609 ต่อ 602 
ที ่  ยส ๗๒๐๐๕/    วันที ่           
เรื่อง   รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต  
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
  ตามท่ี ราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่.......................ลงวันที่...............เดือน.........................พ.ศ.................... นั้น  
 
  จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัด
ของเสียและอ่ืน ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้ว พบว่า 
         ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
         ไม่ครบ ดังนี้ 

1) ................................................................................... 
2) ................................................................................... 
3) ................................................................................... 
4) ................................................................................... 

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 
    สมควรอนุญาต โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1) ................................................................. 
2) ................................................................. 
3) ................................................................. 
4) ................................................................. 
ไม่สมควรอนุญาต 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
   

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

ต าแหน่ง.....................................................  
     เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ที่ ยส ๗๒๐๐๕/               ส านักงานเทศบาลต าบลตาดทอง 
                อ าเภอเมืองยโสธร  ยส ๓๕๐๐๐ 
 

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

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

เรียน ................................................................................................ 
อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต เลขที่...............ลงวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ.............. 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ............................................................................................................  
  2. ................................................ ............................................................ 

 

ตามท่ี ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................  
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 
 

เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว ดังนี้ 

1. ............................................................................................................................. ............... 
2. ............................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................ 
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน นับแต่ที่วัน                

ที่.......................................และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

 
     (ลงชื่อ) 
      (.........................................) 
     ต าแหน่ง..............................................  
           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทร.๐ 4575 6609 ต่อ 602 /088 595 0773 
โทรสาร.๐ ๔๕๕๘ ๐๐๐๐ 
www.thadthong.go.th  
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ที่ ยส ๗๒๐๐๕/              ส านักงานเทศบาลต าบลตาดทอง 
                อ าเภอเมืองยโสธร  ยส ๓๕๐๐๐ 
 

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

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

เรียน ................................................................................................ 
อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต เลขที่...............ลงวันที่...........เดือน......................พ.ศ..............  

 
ตามท่ี ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................. ........... 

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต ไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 

  บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน.............................................................. ....................ภายใน 15 วัน นบัแต่    
วันที่ได้รับหนังสือ นี้ 

ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นทราบด้วย 

          ขอแสดงความนับถือ 

 
     (ลงชื่อ) 
      (.........................................) 
     ต าแหน่ง..............................................  
           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทร.๐ 4575 6609 ต่อ 602 /088 595 0773 
โทรสาร.๐ ๔๕๕๘ ๐๐๐๐ 
www.thadthong.go.th  

http://www.thadthong.go.th/


 

 
 
 
 
 

 
ใบอนุญำต 

ประกอบกิจการ…………………………………………………… 
 

เล่มที่..............เลขที่............../................. 
 (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้.....................................................................สัญชาติ................ ........ 
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่...........ต าบล.............................อ าเภอ..........................จังหวัด.... .......................... 
หมายเลขโทรศัพท์...................................................  
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภท..........................................  
ตั้งอยู่เลขท่ี....................หมู่ที่............ต าบล............................อ าเภอ............................จังหวัด .............................. 
หมายเลขโทรศัพท์...................................................  
 อัตราค่าธรรมเนียม ปีละ...........................บาท (.....................................................) ตามใบเสร็จรับเงิ น  
เล่มที่..............เลขที่...................ลงวันที่........ ........................................................ 
 (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ข้อก าหนดของท้องถิ่น 
 (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกีย่วข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (4) ผู้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
      
4.1)................................................................................................. ....................................................... 
      
4.2)......................................................................................................................... ............................... 
 (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่................เดือน......................................พ.ศ............................... .. 
 (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่......................เดือน......................................พ.ศ........................ ......... 
        
        (ลงชื่อ) 
       (................................................)  
        ต าแหน่ง..................................................  
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
ค าเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนวันที่ใบอนุญาต      
สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 



    (มีต่อด้านหลัง) 
รำยกำรต่ออำยุใบอนุญำตและเสียค่ำธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ที่ ยส ๗๒๐๐๕/              ส านักงานเทศบาลต าบลตาดทอง 
                อ าเภอเมืองยโสธร  ยส ๓๕๐๐๐ 

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

เรื่อง ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

 

ตามท่ี ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................. 
และเจ้าพนักงาน ได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ภายในเวลาที่ก าหนด ตามท่ีอ้างถึง นั้น 

  จากการตรวจสอบปรากฏว่า ท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ..............................................................................................................................................  
2. ........................................................................................................................................... ... 
3. .............................................................................................................................................. 
4. ............................................................................................................................................. 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค าขอไว้ 

  อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งนี้ 

  ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการ     
ทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

          ขอแสดงความนับถือ 
     (ลงชื่อ) 
      (.........................................) 
     ต าแหน่ง..............................................  
           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทร.๐ 4575 6609 ต่อ 602 /088 595 0773 
โทรสาร.๐ ๔๕๕๘ ๐๐๐๐ 
www.thadthong.go.th  

 

http://www.thadthong.go.th/

