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หลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2558 
 

 
 
 

หลักการ 
 

ปรับปรุงแก้ไขให้มเีทศบัญญัต ิว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 

 
 
 
 
 

เหตุผล 
 

เ พ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด    และการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน และก าจัด 
มูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลเวียงคุก  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ให้กระท าได้โดยการตรา
เป็นเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลเวียงคุก ว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62  และมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.2552   ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55   
มาตรา 58 มาตรา 63  และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 เทศบาลต าบลเวียงคุก           
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเวียงคุก และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จึงตราเทศบัญญัตไิว้ดังต่อไปนี้  

 
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป               

พ.ศ. 2558 ” 
 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเวียงคุก  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่

ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุกแล้วเจ็ดวัน 
 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(๑) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543 
(๒) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543   แก้ไขเพ่ิม  

เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2556 
บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับเทศบัญญัตนิี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่

ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึง
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เกิดจากอาคาร ที่พัก
อาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันต่างๆ รวมทั้งมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆในชุมชน แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ     
พ.ศ. 2545  
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“น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือที่ออกมาจากมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบด้วย
สารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว  

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลเทศบาลต าบลเวียงคุก 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของราชการส่วน
ท้องถิ่น   

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูล
ฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้        
ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว
แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป หรือเขต

พ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ  

 
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนมูล

ฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิน่ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดมูลฝอยทั่วไปราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตนิี้และตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

 
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากในที่ที่

ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 
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ข้อ 9 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่พักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ 
โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันต่างๆ และสถานที่ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป ต้องมีการคัดแยกมูลฝอย อย่างน้อย
เป็น  3  ประเภท ประกอบด้วย มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ มูลฝอยทั่วไปอ่ืนๆ  และมูลฝอยอินทรีย์  

 
ข้อ 10 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

10.1 ถุงบรรจุมูลฝอย 
(1) ถุงบรรจุมูลฝอยทั่วไปต้องมีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาด

เหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก 
(2) ถุงพลาสติกหรือถุงที่ท าจากวัสดุอ่ืนส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องมี

ข้อความว่า “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” และต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
(3) ถุงพลาสติกหรือถุงที่ท าจากวัสดุอ่ืนส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปต้องมีข้อความว่า 

“มูลฝอยทั่วไป” และต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
10.2 ภาชนะบรรจุมูลฝอย  
(1) ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปต้องท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน 

ไม่รั่วซึม มีฝาปิดเปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดพอเหมาะสามารถเคลื่อนย้ายได้
โดยสะดวก ง่ายต่อการถ่าย เท มูลฝอย 

(2) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยน ากลับ          
มาใช้ใหม่” และต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

(3) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” และต้องมีขนาดและ
สีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 

ข้อ 11 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ บรรจุมูลฝอยทั่วไปในถงุหรือภาชนะบรรจุ
มูลฝอยทั่วไป ตามข้อ 10 ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมไม่ล้นถุงและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือก
หรือวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียวเพ่ือป้องกันการหกหล่นของมูลฝอย กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่
เหมาะสมไม่ล้นภาชนะและปิดฝาภาชนะเพ่ือป้องกันการหกหล่นของมูลฝอย และต้องมกีารท าความสะอาดเป็นประจ า 

 
ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมี

พ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาด สถาบันต่างๆ 
ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามข้อ 15 หรือภาชนะ
รองรับที่มีขนาดใหญ่ที่มีลักษณะตามข้อ 16 

 
ข้อ 13 ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ที่  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
ข้อ 14 ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานคัดแยกและเก็บ

รวบรวมมูลฝอย  
 
ข้อ 15 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะที่ต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้   
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(1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า      
2 วัน มีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเป็นสัดส่วน ตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวม ขนถ่าย อยู่ห่างจากแหล่งน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  

(2) พ้ืน ผนัง เรียบ ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย มีลักษณะสามารถปิดได้มิดชิด  
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค  และมีการระบายอากาศดี  

(3) มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้ง เชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มี
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(4) ประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(5) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปมีข้อความที่มีขนาด เห็นได้

ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 
ข้อ 16 ภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ ต้องมีลักษณะที่ต้องด้วยสุขลักษณะดังนี้ 

(1) ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง          
ท าความสะอาดง่าย มีรางระบายน้ าโดยรอบเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัด
น้ าเสีย ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค สถานที่ปรุงประกอบอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(2) ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีสะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
(3) มีลักษณะเปิดปิดได้มิดชิด แข็งแรง ทนทาน สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะ       

น าโรค สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ าชะ 
มูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

(4) มีการท าความสะอาดเป็นประจ า  หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 

ข้อ 17 เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป ห้ามทิ้งของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไป และต้องปฏิบัติตามข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 

ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ที่มีปริมาณมูลฝอย เกิน 2 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตาม ข้อ 15 หรือข้อ 16 ด้วย 

 
ข้อ 18 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะอย่างถูก

สุขลักษณะตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 
ข้อ 19 ในกรณีราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บ ขน และ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการ เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ มีสถานที่แยกเก็บมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้   

(1) เป็นพ้ืนที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะน าเข้ามา
แยกเก็บตามประเภทของมูลฝอยได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ  

(2) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจน 
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(3) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(4) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้าง

ร่างกาย 
(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค  
(6) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิด

เหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
(7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
(8) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(9) ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(10) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
สถานที่แยกเก็บมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเป็นอาคารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการแยกเก็บมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือหา

ก าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นท่ีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นก ากับดูแลการ
ด าเนินงานให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
 

ข้อ 20 ราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันรวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการ
ขนมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการท าการเก็บรวบรวมและขนมูล
ฝอยทั่วไปจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ต้องด าเนินการขนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดังนี้  

(1) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท ตามข้อ 9 หรือก าหนดวันในการขนตามประเภทของมูล
ฝอย หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

(2) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อ 21 
(3) ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่เก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และ

ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(4) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูล
ฝอยทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกัน
อัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไปด้วย 

(5) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน  มีความ
ลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย และมีการป้องกัน
เหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 

(6) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเป็นการเฉพาะ มีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มี
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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(7) ต้องท าความสะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะและล้างท าความสะอาดยานพาหนะขน
มูลฝอยทั่วไป อุปกรณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป เป็นประจ าทุกวัน 

(8) ต้องมีมาตรการควบคุม ก ากับการขนมูลฝอยเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยตามที่         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 
ข้อ 21 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะดังนี้ 

(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบที่ง่าย
ต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาดง่าย  

(2) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย เพ่ือมิให้รั่วไหลตลอด             
การปฏิบัติงาน และน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย    

(3) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่มีเสียงดังก่อให้เกิดความ
ร าคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  

(4) มีความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปใส่ในตัวถังยาน 
พาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน  

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขนหรือก าจัดมูล
ฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป 
พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลหรือนิติบุคคล
นั้นด าเนินการ และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบ 
อนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง ทั้งสองด้านของยาน  
พาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่น
อนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นด าเนินการ และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือ นิติบุคคลนั้นไว้ที่ยาน 
พาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 
ข้อ 22 ในกรณีที่จัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะและการ

ขนถ่ายที่ต้องด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้   
(1)  มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการ ขนถ่าย 

มีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(2)  มีการป้องกันกลิ่นจากมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการด าเนินงานและการขนส่ง การปลิวของ

มูลฝอย เสียงดังรบกวน สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(3)  มีระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยน้ าที่ระบายออกสู่ภายนอกต้องได้มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ข้อ 23 ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการ
เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก       
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการ เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ต้องก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามที่ก าหนดในข้อ 24 
(2) ห้ามน าของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งมูลฝอยที่เป็น

พิษหรืออันตรายจากชุมชน มาก าจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป 
(3) ต้องท าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูล

ฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยทั่วไปเพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

(4) ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(5) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูล
ฝอยทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกัน
อัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย 

 
ข้อ 24 การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(2) การเผาในเตาเผา 
(3) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
(4) การก าจัดแบบผสมผสาน 
(5) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ข้อ 25 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) สถานที่ตั้งเหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ห่างจากสนามบิน บ่อน้ า

ดื่ม โรงงานผลิตน้ าประปา สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในกรณีเป็นพ้ืนที่ลุ่มที่มี
โอกาสเกิดน้ าท่วมฉับพลัน หรือน้ าป่าไหลหลากต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ระยะห่างและมาตรการป้องกัน รวมทั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้ งอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่เจ้าพนัก 
งานก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(2) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ จัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ 
ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน 

(3) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้าน 
ล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ตามลักษณะและเงื่อนไขตามท่ีเจ้าพนักงานก าหนดโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(4) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(5) มีการกลบทับหน้ามูลฝอยรายวันด้วยดินหรือวัสดุกลบทับอ่ืน และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อ
ฝังกลบเต็มโดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันกลิ่น 
การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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(6) มีการป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการด าเนินงาน ความสั่นสะเทือน 
เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญและผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง
พาหะน าโรค 

(7) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลายก๊าซ 
หรือมีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง  

(8) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการฝังกลบให้
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ า ทุก 6 เดือน กรณีที่มีการปิดบ่อฝังกลบแล้วให้มีการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง 
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา  5  ปี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์วิธีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงาน
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด  

 
ข้อ 26 การเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ 23 (3) มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับ
กระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

(2) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะตามข้อ 15 
(3) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย จัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูก

ต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน 
(4) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 850 องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม

คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูล
ฝอยตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

(5) มีการป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการด าเนินงาน ความสั่นสะเทือน 
เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญและผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง
พาหะน าโรค 

(6) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ก าจัดให้
ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(7) มีการก าจัดเถ้าหนัก โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่มีการป้องกันน้ า        
ชะขี้เถ้า ปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน และต้องมีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีมาตรการในการน าเถ้าหนักออกไปก าจัดเป็นประจ า 

(8) มีการก าจัดเถ้าเบาโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และต้องมี
พ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าเบาที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการน าเถ้าเบาออกไปก าจัดเป็น
ประจ า  

 
ข้อ 27 การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพจะต้องด าเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและ

หลักเกณฑ์ ดังนี้  
(1) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ 23 (3) 
(2) อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่น ามาหมักท าปุ๋ย

หรือท าก๊าซชีวภาพ มีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
(3) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร  
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(4) มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการด าเนินงาน ความสั่นสะเทือน 
เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญและผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง
พาหะน าโรค 

(5) มูลฝอยจากการแยกเก็บส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบก าจัด
หรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการน ามูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(6) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอย น้ าเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยและสถานที่หมักท าปุ๋ย
หรือท าก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

(7) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และ 
มีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน   

 
ข้อ 28 การก าจัดแบบผสมผสานซึ่งระบบก าจัดใช้วิธีการก าจัดมากกว่า 1 วิธีตามข้อ 24 (1) (2) (3) 

หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามข้อ 24 (5) ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
(1) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ก าจัด  
(2) อาคารรวบรวมมูลฝอย และอาคารอ่ืน ๆ ของระบบก าจัดมูลฝอย ต้องมีการระบาย

อากาศและแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(3) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร  
(4) มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการด าเนินงาน ความสั่นสะเทือน 

เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญและผลกระทบอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง
พาหะน าโรค 

(5) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบก าจัดโดยการเผาในเตาเผาด าเนินการเผาให้ต้องด้วยสุขลักษณะ
และหลักเกณฑ์ ตามข้อ 26 

(6) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบก าจัดโดยการหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพจะต้องด าเนินการให้
ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ตามข้อ 27  
 
  ข้อ 29 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
   ข้อ 30 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจส าเนาทะเบียนบ้าน
เจ้าของกิจการ 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 

ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   (5) หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ สามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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   (6) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ) 
   (7) ส าเนาทะเบียนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ 
   (8) ส าเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ในการด าเนินการก าจัดมูลฝอย 
   (9) หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) 
   (10) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    (11) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
 
  ข้อ 31 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืน
ค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตนิี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
 
  ข้อ 32 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
  ข้อ 33 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 
  ข้อ 34 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย เทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณี
ที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระ
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
  ข้อ 35 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตนิี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
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  ข้อ 36 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก 
ผู้ใช้บริการไดไ้ม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ 
 
  ข้อ 37 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 
  ข้อ 38 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตนิี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 
  ข้อ 39 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 
  ข้อ 40 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
            (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตนิี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 
  ข้อ 41 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
 
  ข้อ 42 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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  ข้อ 43 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 
44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดหรือทุก
เรื่องก็ได้  
 
  ข้อ 44 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
  ข้อ 45 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตนิี้ 
 
 
   ประกาศ    ณ     วันที่   1   ธันวาคม    พ.ศ.2558  
 
 
         (ลงชื่อ)           นายนิกร   วงค์ภูมี 
               (นายนิกร   วงค์ภูมี) 
      นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก 
 
 
 

                      เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)              นายโสภณ    ห่วงญาติ 
                (นายโสภณ    ห่วงญาติ) 
                        นายอ าเภอเมืองหนองคาย  ปฏิบัติราชการแทน 
                                        ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลเวียงคุก 

 เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2558 
 

อัตราค่าเก็บขนและก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
 

 
ล าดับ 

 
รายการ 

 

 
ค่าธรรมเนียม 

1. อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
 ๑.1  ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป เป็นรายเดือน   
 (ก)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๔ กิโลกรัม 10 
        (ข)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร หรือเกิน ๔ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 

๕๐๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือทุกๆ 
๔ กิโลกรัม ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ 20 บาท (ต่อหน่วยต่อเดือน)  (เศษท่ีเกิน 
๑๐ ลิตร หรือท่ีเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

20 

        (ค)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร หรือน้ าหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม     
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือน้ าหนักไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม                  

700 

        (ง)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรหรือเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม       
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือ ทุกๆ ๒๐๐ กิโลกรัม (เศษท่ีเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตรหรือเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

1,000 

 1.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป เป็นครั้งคราว 
        (ก)   กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม                     50 
        (ข)   กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร หรือเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน       

๑ ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม                             
100 

        (ค)   กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม  ให้คิด
เป็นหน่วยทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือทุกๆ ๒๐๐ กิโลกรัม ในอัตราต่อหน่วย         
(เศษท่ีเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรหรือเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)     
                

150 

2. อัตราค่าก าจัดหรือบ าบัดมูลฝอยท่ัวไป 
 2.1  ค่าก าจัดหรือบ าบัดมูลฝอยท่ัวไป เป็นรายเดือน   
 (ก)   กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๔ กิโลกรัม                 100 
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         (ข)   กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร หรือเกิน ๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 
๕๐๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม  ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือทุกๆ 
๔ กิโลกรัม ในอัตราต่อหน่วย (เศษท่ีเกิน ๑๐ ลิตรหรือที่เกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิด
เป็นหนึ่งหน่วย) 

100 

 
 
 

 
ล าดับ 

 
รายการ 

 

 
ค่าธรรมเนียม 

          (ค)   กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร   หรือน้ าหนักเกิน            
๑๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือน้ าหนักไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม                   

2,000 

        (ง)   กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม  
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือทุกๆ ๒๐๐ กิโลกรัม   (เศษท่ีเกิน
ครึ่งลูกบาศก์เมตรหรือเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)        

3,000 

 ๒.2  ค่าก าจัดหรือบ าบัดมูลฝอยท่ัวไป เป็นครั้งคราว 
         (ก)   กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม 100 
         (ข)   กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร หรือเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 

๑ ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม 
150 

         (ค)   กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม ให้
คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือทุกๆ ๒๐๐ กิโลกรัม ในอัตราต่อหน่วย   
(เศษท่ีเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรหรือเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  
   

200 

 
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป ตามมาตรา ๑๙ โดยท าเป็นธุรกิจ  
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   

 

ล าดับ รายการ 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(บาท/ปี) 

1. รับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 3,000 

2. รับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 3,000 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ..................................................................................  

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

1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ.............. ..........................  
โดย........................................................................................................... ..............ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม........................................................................... ..........................................................................................
ที่อยู่เลขท่ี...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............. .......................................
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................ ...............................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต  

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ...............................) 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่.................................................... ....................... 
.................................................................................................................................................................................  
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
   ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

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

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต  
                (............................................) 
 
 

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..........วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้น
ไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 
 
 



19 
 

 

 

 
 
 

ที่ .........................     ส านักงาน..................................................  
               .................................................................. 

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

เรื่อง ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

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

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

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................และ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัด
ของเสียและอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ใน 
ข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

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

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการพิจารณาการอนุญาต
ต่อไป 

 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 
 
 
 

(ลงช่ือ) 
 (............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................ 
ที่ ........................                   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........  

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัดของเสียและอ่ืนๆ 
ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 

ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
ไม่ครบ ดังนี้ 
1) .......................................................................... 
2) .......................................................................... 
3) .......................................................................... 

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 
    สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

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

    ไม่สมควรอนุญาต 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                  ต าแหน่ง..............................................  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ .........................     ส านักงาน................................................  
               ................................................................ 

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

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

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

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

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

  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................และ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

  เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได ้
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าวดังนี้ 

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

  ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดเวลาข้างต้น และต้อง
ขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

   

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (.............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ .........................     ส านักงาน.................................................  
               ................................................................. 

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

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

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

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

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................และ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ
ใบอนุญาตภายใน........วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้  

ทั้งนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วท่านมิได้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
จะถือว่าท่านสละสิทธิและถูกยกเลิกการอนุญาตครั้งนี้ 

   
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 
 
 

 
 
 

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

ประกอบกิจการ.................................................................. 
เล่มที่..........เลขที่............./................ 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ.............. ................
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จงัหวดั.............................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................  

ชื่อสถานประกอบกิจการ............................... ................................... ประเภท................................................ 
ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด.......... .....................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ...........
เลขที่.................ลงวันที่................................. ........... 

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องโดยมิ

อาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได ้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

4.1) ........................................................................................................................... ......................... 
4.2) .................................................................................................................................................... 

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............  
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............  
 
 
       
       
 
 
 

ค าเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
   (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

 
 

 

 

 

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

(มีต่อด้านหลัง) 
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขท่ี วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
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ที่ .........................     ส านักงาน...................................................  
               ................................................................... 

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

เรื่อง แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง (1) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขท่ี.................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........  
 (2) หนังสือค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่................. ลว. .....................  

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................................และ
เจ้าพนักงานได้มีค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการไว้ตามที่อ้างถึงนั้น จากการตรวจสอบ
ปรากฏว่าท่านไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดไว้  

  ดังนั้น อาศยัอ านาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงมีค าสั่งไม่
ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค าขอไว้ 

  อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่ง ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันทราบค าสั่งนี้ 

 ทัง้นี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับ
ตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 

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


