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บันทึกหลักการและเหตุผล                                                                                                                    
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา                                                                                         
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 

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

 

หลักการ 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลาว่าด้วยการจัดการ           
มูลฝอยทั่วไป รวมถึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก าหนดค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน ก าจัดมูลฝอย ในเขตเทศบาล
ต าบลบางปลา 

 

             เหตุผล 

 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและก าจัดมูลฝอย
ทั่วไป ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตรา
เป็นเทศบัญญัติ ทั้งนี้ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การควบคุมสุขลักษณะให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม และตราเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยขึ้นเป็น
อีกฉบับ แยกต่างหากจาก เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้บังคับ       
จึงตราเทศบัญญัตินี ้
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา  
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 

..................................................... 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลาว่าด้วยการจัดการ           
มูลฝอยทั่วไป รวมถึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก าหนดค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน ก าจัดมูลฝอย ในเขตเทศบาล
ต าบลบางปลา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖2 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบ มาตรา ๓๔/๓ (1) (2) และมาตรา ๓๔/๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เทศบาลต าบลบางปลา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบางปลา และผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2565”  

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้         
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลาแล้วเจ็ดวัน  

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2558 และให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 นี้แทน 

 ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่ อ่ืน แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วย            
การสาธารณสุข และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่ามูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 

 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย           
ติดเชื้อ 

 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่ามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย           
ที่เกิดจากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ 
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สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 “น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 

 “ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร   
สถานประกอบการ สถานบริการโรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย           
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทาง ซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

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

 “ผู้ด าเนินการ” หมายความว่าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ด าเนินการเก็บขน และ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลบางปลา หรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลบางปลา 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

______________________ 

 ข้อ 7 การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลบางปลาให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจของเทศบาลต าบลบางปลา 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลต าบลบางปลา อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับเทศบาล
ต าบลบางปลา โดยการด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 

 มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ เทศบาลต าบลบางปลาหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ           
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการ
จัดเก็บย่อมมีอ านาจน าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน 
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 บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสีย
ไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอย ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป  

 ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ในการให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัด           
มูลฝอยทั่วไป หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลบางปลา มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต
ให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลบางปลาและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

 ข้อ 9 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน
หรือก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลบางปลา หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลบางปลามอบให้บุคคลอ่ืน
ด าเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการให้บริการแก่เทศบาลต าบลบางปลาหรือบุคคลอ่ืนที่ด าเนินการ
แทน ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  
 

หมวด ๒ 
การเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป 

______________________ 

 ข้อ 10 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและก าจัด
มูลฝอย การจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไปนอกจากถ่าย 
เท ทิ้งหรือก าจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่เทศบาลต าบลบางปลาก าหนดหรือจัดให้ 
 (2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอย ที่ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาสม เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย
อย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่
ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประกาศ
ก าหนด 
 (3) ห้ามมิให้ผู้ใด ลักลอบหรือท าการถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในอาคาร 
สถานที่ หรือท่ีดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอื่น 
 (4) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน คุ้ย เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขนหรือสถานที่
สาธารณะอ่ืนใดของเทศบาลต าบลบางปลา เว้นแต่จะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบางปลา          
ในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 (5) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้น จะต้องท าการจัดเก็บ ขน และก าจัด ตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นเพิกเฉย ละเลยหรือกระท าการ
ไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ 
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ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางปลา ท าการเก็บ ขนมูลฝอยอันเป็นเหตุ
เดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดังกล่าว และผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 (6) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสีย
อันตรายตามกฎกระทรวงว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

 ข้อ ๑1 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือ       
ถุงท่ีท าจากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก 
 (๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องท าจากวัสดุ ที่ท า
ความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ 
ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 
 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ท าให้ 
เข้าใจไดว้่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ โดยมี
สีเฉพาะ ส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
 (๑) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
 (๒) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์  
 (๓) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  
 (๔) สีแดง ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
 เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 

 ข้อ ๑2 ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือ 
ภาชนะบรรจุส าหรับบรรจุมูลฝอยในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมัดหรือปิดปากถุง       
ใหแ้น่น เพ่ือป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม 
และมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

 ข้อ ๑3 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม ที่มี
จ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของ หรือ           
ผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณ
มูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูล
ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นไปตาม
ข้อ ๑4 ข้อ ๑5 หรือข้อ ๑6 ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 

 ข้อ ๑4 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะรองรับ 
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๖ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
 (๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า 
ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 
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 (๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการ ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 (๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก  
 (๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาด 
เห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่าย มูลฝอย
ทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ก าหนด 

 ข้อ ๑5 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตาม ข้อ 13 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด 
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่าย ต่อการ
ถ่ายและเทมูลฝอย 
 (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และ            
มีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

 ข้อ ๑6 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร 
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ และแมลง 
พาหะน าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและ 
ป้องกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
 (๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณ          
ที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ มั่นคง 
แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสีย ไปจัดการ
ตามที่กฎหมายก าหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือ ปรุงอาหาร
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ข้อ 17 ในกรณีที่ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย          
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นพ้ืนที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน าเข้ามา คัดแยกได้ 
มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
 (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน  
 (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 (๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 
 (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
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 (๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิด 
เหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 (๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 (8) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้า 
หรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งให้เทศบาลต าบลบางปลาทราบ เพ่ือได้ก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้าน
สุขลักษณะ 
 ข้อ 18 ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับ 
การเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล           
ที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยด้วย 
 ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ข้อ 19 ผู้ด าเนินการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย           
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด                                                                                                                                        
 (๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
 (๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ ก าหนดในข้อ ๒1 และต้องดูแล 
ยานพาหนะดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอย เป็น
ประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาด
เอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวม น้ าเสีย
ไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 
 (ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ และมี
การดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

 ข้อ ๒0 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ 
ขนถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
ในขณะขนถ่ายมูลฝอย 
 (๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 
และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 (๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ 
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลและเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 



- 8 - 
 
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขนหรือ 
ก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ ส่วน
ท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ 
ยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลข 
โทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็น      
ได้อย่างชัดเจน 
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อ
บุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไว้ที่
ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถ 
มองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอย          
ในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 ข้อ ๒1 ในกรณีที่มีความจ าเป็น ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอย
ก็ได้ สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นอาคาร ที่มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่าง ที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย 
 (๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ 
การด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ข้อ 22 ผู้ขอรับใบอนุญาตเก็บ ขนมูลฝอย ต้องด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ 
ขนถ่าย และท าความสะอาดง่าย  
 (๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย เพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติ 
งาน และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 (๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ 
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลและเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 
 (4) ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยส าหรับปฏิบัติงาน ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยใส่ใน
ตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงจนเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอย 
 (5) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

หมวด 3 
การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

______________________ 
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 ข้อ 23 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือ  
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ ๒4 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลต าบลบางปลา จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  

 ข้อ ๒5 ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอย 
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือ 
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ   
ปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานทีก่ าจัดมูลฝอยด้วย 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และ 
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ข้อ 26 ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการก าจัดมูลฝอย 
 ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยและมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัด            
มูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกันไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
 (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
 (๒) การเผาในเตาเผา  
 (๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักก๊าซชีวภาพก าจัดด้วยพลังงานความร้อน  
 (๔) การก าจัดแบบผสมผสาน  
 (๕) วิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 ข้อ 27 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ผลการศึกษาตามข้อ 26 (1) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุ
ร าคาญ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ห่างจาก
สนามบิน บ่อน้ าดื่ม โรงงานผลิตน้ าประปา สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ   
ในกรณีที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ าท่วมฉับพลัน หรือน้ าป่าไหลหลากต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไข         
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
  (2) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพ่ือจัดเป็น
พ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหา
กลิ่นรบกวน 
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  (3) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (4) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนน้ าใต้ดินและมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (5) มีการใช้ดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิดการฝัง
กลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่
เหมาะสม เพ่ือป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงน าโรค รวมทั้งไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  (6) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
  (7) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลายก๊าซหรือ
มีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
  (8) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการฝังกลบ 
ให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  ข้อ 28 การเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาตาม
ข้อ 26 (2) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสถานที่ตั้งที่เหมะสม มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีแสง
สว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (2) มีที่พักมูลฝอยทั่วไป ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ตามข้อ 21 
  (3) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบ ภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพ่ือจัดเป็น
พ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผา และปัญหา
กลิ่นรบกวน 
  (4) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (6) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสีย และน้ าเสียใดๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนภายในสถานที่
ก าจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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  (7) มีสถานที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการ
น าเถ้าหนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อื่น 

  ข้อ 29 การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ 26 (3) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสถานที่ตั้งท่ีเหมาะสม 
  (2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน ามาหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มี
ขนาดพ้ืนที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว 
  (3) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
  (4) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (5) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบก าจัด
หรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือเผาในเตาเผาหรืออาจมีการน ามูลฝอยทั่วไป           
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
  (6) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยทั่วไป น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักท าปุ๋ยหรือท า
ก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (7) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์
และมีการเผาก๊าซท้ิงกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดท างาน 

  ข้อ 30 การก าจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธีต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ตามข้อ 27 ข้อ 28 หรือข้อ 29    
 

หมวด 4 
ใบอนุญาต 

______________________ 
 

  ข้อ 31 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับ
ใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

 ข้อ ๓2 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓1 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ             
ทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
  (3) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไป ที่ได้รับอนุญาตและมีการ
ด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาจ้างระหว่างผู้ขน กับผู้รับก าจัด 
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  (4) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ 
  (5) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดมูลฝอย (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อ่ืน 
  (6) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (7) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด)         
  (8) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ)  
  (9) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 

 ข้อ ๓3 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน            
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ 
ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา                  
ทีก่ าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด 
ในเทศบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง         
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า             
ทุกเจ็ดวัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

  ข้อ ๓4 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันท าการนับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว 

 ข้อ ๓5 ภายใต้บังคับพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

 ข้อ ๓6 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ 37 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ                 
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 





 
บัญชีแนบท้ายอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปและการออกใบอนุญาต                                                          

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา                                                                                                   
เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2565 

----------------------------------------------- 

1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินกิจการ โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน 

ล ำดับ รำยกำร 
อัตรำค่ำธรรมเนียม 

(บำท) 
1 รับท ำกำรเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 5,000 
2 รับท ำกำรก ำจัดมูลฝอยทั่วไป 7,500 

 

2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ รำยกำร 
อัตรำค่ำธรรมเนียม 

(บำท) 
ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

1 กรณีท่ีมีปริมำณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร                                เดือนละ                                          40 
2 กรณีท่ีมีปริมำณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย

ในทุก ๆ 20 ลิตร ในอัตรำต่อหน่วย                                    หน่วยละ 
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็น หนึ่งหน่วย) 

 
40 

3 กรณีที่มีปริมำณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร  เดือนละ         3,000  
 

4 กรณีท่ีมีปริมำณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย  
ทุก ๆ 1 ลูกบำศก์เมตร ในอัตรำต่อหน่วย                             หน่วยละ 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย                                                  

 
3,000 

ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
1 กรณีท่ีมีปริมำณ ไม่เกิน 500 ลิตร                                        ครั้งละ 125 
2 กรณีท่ีมีปริมำณ เกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร          ครั้งละ                 245 
3 กรณีท่ีมีปริมำณเกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย  

ทุก ๆ 1 ลูกบำศก์เมตร ในอัตรำต่อหน่วย                             หน่วยละ 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 
245 

 



 
 

 
 
 
ที่ ...............................      ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบำงปลำ 
        …………………………………………….. 
 

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

เรื่อง ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร 

เรียน  ………………………………………………………………. 

อ้ำงถึง  (๑) ใบรับค ำขออนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน..... ..............พ.ศ. ...... 
 (๒) หนังสือแจ้งค ำแนะน ำให้แก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำร ที่..........ลว...................... 

  ตำมที่ท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร และเจ้ำพนักงำนได้มี
หนังสือแจ้งค ำแนะน ำให้ท่ำนแก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมท่ีก ำหนด
ไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ภำยในเวลำที่ก ำหนด ตำมท่ีอ้ำงถึงนั้น 

 จำกกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำท่ำนไม่สำมำรถแก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำร 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. ..............................................................................................................................................  
 ๒. ............................................................................................................................. ................. 
 ๓. ................................................................................................................................. ............. 

 ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 54 และ 56 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจึงมีค ำสั่งไม่ออก ใบอนุญำตให้ท่ำนประกอบกิจกำรตำมที่ได้ยื่น
ค ำขอไว้ 

 อนึ่ง หำกท่ำนไม่พอใจค ำสั่งนี้ ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ภำยในสิบห้ำวัน 
นับแต่วันทรำบค ำสั่งนี้ 
 
       ขอแสดงควำมนับถือ 
 
            (ลงชื่อ)................................................ 
            (............................................) 
                          เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 
 
................................................... 
................................................... 



 

 
 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

 

เขียนที่...................................................... 

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

 ข้าพเจ้า...................................................................อายุ.........ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขท่ี.............
หมู่ที่.......ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต
..........................จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจประเภท 
 [   ] เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่ ……………….……………………………………………………………….……. 
 [   ] เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่ ……………………………………………..………………….. 
 [   ] เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งก าจัดที่ …..…………………………………………………………………………………… 
 [   ] เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่ ………………………………………………………………..…. 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุพร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบ…ุ……………………………………………………………………………………..….) ที่รับรองถูกต้อง 
  ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน 
นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 

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

 

 
ค าขอเลขที่.........../............. 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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(ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ) ……………………….………………… ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             (…….…………..………….……………….) 
 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ ……………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 (    ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ ..…………………………………………………..……………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     (ลงชื่อ) ………………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
            (…………………..……………..………….) 
     ต าแหน่ง……….…………………………………. 
           วันที่ ………/……………/………..…… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป 

 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 
  (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
    (ลงชื่อ) ………………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
           (………………………………….…………) 
    ต าแหน่ง …………………………….………... 
                                                วันที่ ………/………..……/…….……… 

 



 

 
 

 
 

ใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

เล่มที…่……. เลขที่….…… ปี……….... 

  อนุญาตให้…………………………..………………………………....อายุ…..….ป ี สัญชาติ……………...……. 
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี………..….หมูที…่……..…ตรอก/ซอย………….….……………..ถนน…....………….………………... 
ต าบล/แขวง………………………………………อ าเภอ/เขต…………………………….…..จังหวัด…………..…………………….... 
โทรศัพท…์…………………………………..……..โทรสาร....................................................... 
  ข้อ 1. ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   โดยใช้ชื่อสถาน
ประกอบการว่า….................................................................................. ตั้งอยู่ ณ เลขที…่…….….....หมูที.่............ 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง..................................................... 
เขต/อ าเภอ..................................จังหวัด...................................โทรศัพท…์…………………………………….……………… 
โทรสาร………………………………มีพ้ืนที่ประกอบการ............................ตารางเมตร จ านวนคนงาน……………..….คน 
ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต......……………….….…บาท (…………………………………………………………………..) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่….………..…..เลขที…่………..……ลงวันที.่…..…..เดือน……………..……….….พ.ศ. …………..……. 
  ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลบางปลาเกี่ยวด้วยการนั้น 
  ข้อ ๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑ .............................................................................................................................  
   ๓.๒ .............................................................................................................................  

   ๓.๓ .............................................................................................................................  

 

ใบอนุญาตฉบับนี้  ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ...............เดือน.........................................พ.ศ..................... 

                 ออกให้  ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ...........................  
 

 

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

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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(ด้านหลัง) 
 

รายการต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 

 
 

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

เขียนที่.................................................. 

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

  ข้าพเจ้า ………………………………………………..…………… อายุ……..… ปี สัญชาติ …………….……….  

อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่…….…ตรอก/ซอย………………… ถนน ……………………….....ต าบล …………….……………
อ าเภอ ………………………….…..……จังหวัด…………..…….……………….. หมายเลขโทรศัพท…์…………..………………… 

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท …………………….………………..………….……… 
ตามใบอนุญาตเล่มที่ …….……… เลขที ่………../……. ออกให้เมื่อวันที่ ..……..เดือน ..…………….…..……พ.ศ…...….… 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ 

  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัว……………………………… (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
   3.1 …………………………………………………………………………………………… 
   3.2 …………………..………………………………………………………………………. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ) ……………………………………….…… ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
           (…………………….…………..……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 

 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 

(   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต 
เพราะ ………………………………….……………………..………………. 
………………………………………………………………..….………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
(ลงช่ือ) ………………………….……………เจ้าพนักงานสาธารณสุข        
      (………………………….…………………)  
ต าแหน่ง …………………………………………… 
      วันท่ี ….…./…………….…./…………... 
 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

  (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 

 

  (ลงช่ือ) …………….…………………………………… 

           (…………………………………….………….) 
ต าแหน่ง………………………………………………………. 
         วันท่ี …………/…………….……/……..…… 

 

 
ค าขอเลขที่.........../............. 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 
 



 
 

 
 

แบบค ำขอใบแทนใบอนุญำต  
ประกอบกิจการ........................................................................... 

 
เขียนที.่.................................................... 
วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ......  
 ๑. ข้าพเจ้า...............................................................อายุ......................ปี สัญชาติ ...............             
โดย...................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ                 
ตาม.......................................................................................................................... ...........................................              
ที่อยู่เลขที่............................ หมู่ที่........ตรอก/ซอย...................ถนน.............แขวง/ต าบล.................................            
เขต/อ าเภอ............................จงัหวดั.............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................ผู้ขอใบแทน
ใบอนุญาต 
 ๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้  
  ๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
     บัตรประจ าตัวประชาชน 
     ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  
  ๒.๒ กรณีใบถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ 
     บัตรประจ าตัวประชาชน 
     ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่  
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
  
    (ลงชื่อ) ................................................ ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
    (………………………………………..) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค าขอเลขที่.........../............. 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
ใบรับค ำขอใบแทนใบอนุญำต 

 
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน...................... พ.ศ....... ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
     ไม่ครบ คือ 
   1).................................................................................  
   2).................................................................................  
  
 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................... 
               (…………………………………………………..) 
      ต าแหน่ง......................................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญำต 
ใบรับค ำขอใบแทนใบอนุญำต 

 
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน...................... พ.ศ....... ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
     ไม่ครบ คือ 
    1)................................................................................. 
    2).................................................................................  
  
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........................วัน
นับตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป 
  
 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................... 
               (…………………………………………………..) 
      ต าแหน่ง......................................................... 



 

 
ใบแทนใบอนุญาต 

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

เล่มที.่.............เลขที่.../............ 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้..................................................................................... 
สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่............ต าบล........................อ าเภอ....................................
จังหวัด............................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................... ประเภท...........................................
มีพ้ืนที.่.....................................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขท่ี................หมู่ที่...................ต าบล...................................
อ าเภอ...................................จงัหวดั........................................... หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
 แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกท าลาย/ช ารุดในสาระท่ีส าคัญ 
เล่มที่.............เลขที่......................ซึ่งออกให้เมื่อวันที่.........เดือน..... .............พ.ศ. ............ และจะสิ้นอายุ        
ในวันที่........... เดือน........................... พ.ศ. .................. 
 (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข          
ที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่........... เดือน................................. พ.ศ. ................ 
 (๔) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ถือเสมือนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ออกให้ เมื่อวันที่.......เดือน................. 
พ.ศ. ........ 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 
       ต าแหน่ง............................. 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ค ำเตือน   (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญำตต้องแสดงใบแทนใบอนุญำต นี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่

ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ประกอบกิจกำร หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๕๐๐ บำท 
 
   (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญำตต้องเสียค่ำธรรมเนียมต่อรำชกำรส่วนท้องถิ่นทุกปีตำม ก ำหนดเวลำ 

หำกฝ่ำฝืนจะต้องเสียค่ำปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงช ำระ 
 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
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(ด้านหลัง) 
 

รำยกำรเสียค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ช าระค่าธรรมเนียม 

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

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 


