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หลักกำร 
 

 การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิม
มากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะในหลายพ้ืนที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ขาดการบริหารจัดการที่ดี  และขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม   
 ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม  เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยายตัวและ
รุนแรงยิ่งขึ้น  และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และก าจัด  สิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535  ได้ให้อ านาจโดยตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 

เหตุผล 
 

 เพ่ือให้สอดคล้อง  และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้งในแง่ของระเบียบข้อ
กฎหมายในปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  จึงจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ .ศ.2562  เพ่ือควบคุมการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
มิให้กระทบต่อประชาชน  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.2546 ประกอบกับ  มาตรา  18  มาตรา  19  มาตรา  20  
มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
จึงตราข้อบัญญัตินี้ ขึ้น 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ 

เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป  
 พ.ศ. 2562 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มี ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือและนายอ าเภอวังวิเศษ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป   
พ.ศ. 2562 ” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและสิ่งของที่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้ 
 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากกิจกรรมต่างๆ 
ในชุมชนที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดร์ สารเปอร์ออกไซด์  สารระคายเคือง 
สารกรัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืน
ใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูล
ฝอยติดเชื้อ กากกัมตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 “การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
 “น้ าชะมลูฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไป ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับหลาย
ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับครอบครัวแต่ละครอบครัว 

“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ 
สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 



 

 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
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ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  เป็นผู้รักษาให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวดที่  1 
บททั่วไป 

  
 

ข้อ 5  การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน

ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการขน หรือก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไป

แทน ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการรับท าการขน หรือก าจัด
มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ผู้ด าเนินกิจการที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้และผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการด าเนินการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือจะอนุญาตให้บุคคล
ใดด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทนหรือเขตพ้ืนที่การ
อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ 7  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง   หรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือก าจัด  
ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัด  

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะหรือก าหนดให้มีวิธี
ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่ก าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 8 ราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขนและก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท า
การขนและก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้อง
ด าเนินการเก็บ ขนเละก าจัดมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อบัญญั ตินี้ 
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคนโดยให้
มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 



 

 

หมวดที่  2 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

   
ส่วนที่  1 การเก็บมูลฝอยทั่วไป 
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ข้อ 9  เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไป
และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ข้อ 10 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงท่ีท าจากวัสดุอื่นที่มี

ความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
(2) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่ายมีความ

แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความท่ีท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูล
ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ 11 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุในกรณี
บรรจุในถุงตอ้งบรรจุในปริมาณเหมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณี
บรรจุในภาชนะต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

ข้อ 12 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่
แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 13 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังนี้ 
(1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและ 

มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
(2) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม(1)ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน 

ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 
(3) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ก าหนด 
(4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(5) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พัก

รวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปและอยู่ห่างจาก

แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 



 

 

 ข้อ 14 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่ายมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และ
แมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 
 (2) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณีและมีขนาดและสีของข้อมความ
ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
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 ข้อ 15 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่สองลูกบาศก์
เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (1) มีความแข็งแรงทนทานไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ สะดวก
ต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม 

(2) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม 

สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ มั่งคง แข็งแรง ท าความสะอาด
ง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด ห่าง
จากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ 16ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับไปใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสม 
 ข้อ 17 ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลง
ร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น
และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งท าหน้าที่เก่ียวกับการเก็บ
รวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 
 ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
 ข้อ 18 ในกรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่
ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการ
เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ที่จัด
ให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะน าเข้ามาคัดแยกได้ มีการรักษา
บริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(2) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจน 
(3) มีการระบายอากาศ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 



 

 

(4) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 
(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(6) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจให้เกิดเหตุร าคราญหรือ

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
(7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

          (8) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งท่ีระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า
ทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหา 
ก าไรต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่และให้ราชการส่วนท้องถิ่นก ากับดูแลการ
ด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
 
 ข้อ 19 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไปทิ้ง
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูล
ฝอยทั่วไป 
 

ส่วนที่  2 
การขนมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ 20 ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และ
บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขนมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัด
ให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอย
ทัว่ไปด้วย 
 ผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการฝึกอบรมให้มี
ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ 21  ก าหนดการขนมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือก าหนดวันในการขนตามประเภทมูลฝอยหรือตามที่ราชการส่วน 
ท้องถิ่นก าหนด 

(2) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติ และต้องมีการท าความสะอาด 
ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะเป็นประจ าทุกวัน 

(3) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเป็น 
พ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบ
บ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 

(4) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียจากการ 
ล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 



 

 

(5) ต้องมีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้ง 
ข้อ 22 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะดังนี้ 
(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุขน 

ถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูล
ฝอยทั่วไป 

(2) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย เพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และน้ า 
เสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

-๖- 
 

(3) ต้องมีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคราญ และสามารถ 
มองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการขนหรือก าจัดมูลฝอย 
ทั่วไปแทน ภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือ
ที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปพร้อมกับแสดง 
ป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยให้ระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลนั้นน าไปส่งก าจัดและระบุชื่อ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต 
ของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูล
ฝอยทั่วไป  พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือ
นิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 ข้อ 23 ในกรณีที่มีความจ าเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น  ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิน่อื่นที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน   บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี 
อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้ 
 สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะและการขนถ่ายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่าย    มีการป้องกัน 
น้ าซึมหรือน้ าเข้า    มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(2) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะน าโรค ฝุ่นละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือน  หรือการด าเนินการที่ 
อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(3) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและท้ิงน้ าที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
น้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
ส่วนที่ 3 

การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
 



 

 

ข้อ 24  ราชการส่วนท้องถิ่น  ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินการรับท าการก าจัด
มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี   ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน   อุปกรณ์และเครื่องมือ
ป้องกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  และผ่านการฝึกอบรมให้มี
ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 25  การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
 

-๗- 
 

 ( 1 ) การก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัตินี้   โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยทั่วไป   และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดขยะมูล
ฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป   เพ่ือป้องกนัไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

( 2 ) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ 
ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต   ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานมูลฝอยติดเชื้อ   และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป 
 

ข้อ 26 การก าจัดมูลฝอยทั่วไปให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 
(1) การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล 
(2) การเผาในเตาเผา 
(3) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าชชีวภาพ 
(4) การก าจัดแบบผสมผสาน 
(5) วิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
ข้อ 27 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) มีสถานที่ตัง้เหมาะสม มีบริเวณพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร าคาญ หรือความ 

เสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วย 
(2) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูก 

ต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน 
(3) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ผิวดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและด้านข้าง 

ให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 
(4) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ า 

ใต้ดิน    และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(5) มีการใช้ดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ   และปิดบังการฝังกลบเมื่อบ่อฝัง 



 

 

กลบเต็ม   โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลิ่น  
การปลิวของมูลฝอย   ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค   รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(6) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่ 
อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(7) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าชออกจากหลุมฝังกลบ   และมีระบบเผาท าลายก๊าช หรือมีระบบการน า 
ก๊าชไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(8) มีบอ่ส าหรับตรวจสอบการปนเปือ้นของน้ าใต้ดิน  และในระหว่างการด าเนินการฝังกลบ ให้รายงานผลการ 
ตรวจสอบคุณภาพน้ าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 
 

ข้อ 28 การเผาในเตาเผาต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสมและ 
ความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 

-๘- 
 
 

(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบายอากาศและ 
แสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(2) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อบัญญัตินี้ 
(3) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป  เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูก 

ต้นไม้  ถนน  รางระบายน้ าผิวดิน  เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน 
(4) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบการควบคุมคุณภาพ 

อากาศท่ีปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่ 
อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(6) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใดๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ก าจัดให้ได้มาตรฐานตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(7) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักท่ีทีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการน าเถ้าหนักไปก าจัด 
เป็นประจ า โดยใช้วิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ทีมี่การป้องกันน้ าชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิว
ดินและใต้ดิน  หรือมีระบบการน าเถา้หนักไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(8) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการน าเถ้าลอยออกไป 
ก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือมีระบบการน า
เถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

ข้อ 29  การหมักท าปุ๋ยหมักและการหมักท าก๊าซชีวภาพ   ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ผล
การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 
(2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าชชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม 

และมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว 
(3) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
(4) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่ 



 

 

อาจก่อให้เกิดความร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(5) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าชชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบก าจัดหรือส่งไป 

ก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการน ามูลฝอยทั่วไปที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้
ไปใช้ประโยชน์ 

(6) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยทั่วไป น้ าเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าชชีวภาพให้ได้ 
คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(7) กรณีหมักท าก๊าชชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด   มีการน าก๊าชชีวภาพไปใช้ประโยชน์และมีระบบเผาก๊าช 
ทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าชชีวภาพหยุดการท างาน 
 ข้อ 30 การก าจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี   ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีที่ก าหนดตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 

-๙- 
 

หมวดที่ 3 
ใบอนุญาต 

   
         ข้อ 31 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน   หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
         ข้อ  32  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน  หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น   จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมกับเอกสารและ
หลักฐานตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้        

ข้อ 33 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องของ
ค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน    ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด       โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกด้วย 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ

ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง   ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน   แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้ว
นั้น แล้วแต่กรณี  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่เสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า
ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ   พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ  34  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้า(หรือตามที่เห็นสมควร)วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 ข้อ  35 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงใน
เขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 



 

 

 การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ข้อ 36 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ  37 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด  ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   วิธีการ   และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน  
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ   ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตเดิมเท่าที่
เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 
 

-๑๐- 
 
 
ข้อ 38 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  กฎกระทรวง  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้   เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 39 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   กฎกระทรวง  หรือ 

ข้อบัญญัตินี้   หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้   และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 ข้อ  40 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต    ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบใน
กรณทีี่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต   หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ   หรือให้
ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาต
นั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 41 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีก
ไม่ได้  จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวดที่  4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 



 

 

ข้อ  42 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการขนมูลฝอยทั่วไปของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการขนและก าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อที่ 43 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ใน
วันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการ
ขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินการกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้  จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 44 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้   ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 

หมวด 5 
ค่าบริการชั้นสูง 

 
ข้อ  45 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่

เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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หมวดที่ 6 

 
บทก าหนดโทษ 

 ข้อ 46 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้   ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่……………….................................... 
 
 
      (ลงชื่อ) 
                            ( นายธนง   จันแดง ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
 
 
 
 
 



 

 

- เห็นชอบ 
 
            (ลงชื่อ) 

                        ( นายวรพันธุ์  สุวรรณยุหะ ) 
                       นายอ าเภอวังวิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวกแนบท้ำย 
 

บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร เก็บ ขน ก ำจัด และกำรออกใบอนุญำต 
ท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ 

เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.2562 
 

1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน 

(1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร   เดือนละ  20 บาท 
(2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตรให้คิดเป็นหน่วยละ 

ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย    เดือนละ  20 บาท 
(เศษส่วนไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

(3) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร 
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร    เดือนละ  30 บาท 

(4) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย เดือนละ         50 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
(1) กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร    ครั้งละ  30 บาท 

                          (2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ  50 บาท   
.                          (3) ในกรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร 



 

 

                                ในอัตราต่อหน่วย               ครั้งละ         80        บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

2. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
(ก) ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป  เป็นรายเดือน 
(1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร      เดือนละ  20 บาท 
(2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตรให้คิดเป็นหน่วยละ 

ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย    เดือนละ  20 บาท 
(เศษส่วนไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

(3) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร 
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร    เดือนละ  30 บาท 

(4) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย เดือนละ               50 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

                      (ข) ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
(1) กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร    หน่วยละ 30 บาท 
(2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร 

แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร    หน่วยละ 50 บาท 
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(3) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ1 ลูกบาศก์เมตร   เดือนละ  80 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

(ค) ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานท่ีพักนักท่องเที่ยวให้คิดเพ่ิมในอัตรา 2  บาทต่อคนต่อวัน 
3. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจ

หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ก) รับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป              ฉบับละ       2,000     บาท 
(ข) รับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป     ฉบับละ        3,000     บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำร................................................................... 
 
เขียนที่...................................................... 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ........... 
 
 ข้าพเจ้า..........................................................................................อายุ..............ป ีสัญชาติ ............................... 
โดย..................................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม.......................................................................................................................... .......................................................... 
ที่อยู่เลขที่............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............. ............................................
แขวง/ต าบล .........................................................................................ผู้ขออนุญาต  
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าขอได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วดังนี้ 
       ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ.................................. 
       ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ .......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
       หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
       ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 



 

 

       ส าเนาหนังสือรับองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
       หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
       เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

1. .............................................................................................................  
2. .............................................................................................................  

 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 

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

ส่วนของเจ้ำหน้ำท่ี 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

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

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

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



 

 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนญุำต 
ใบรับค ำขออนุญำต/ตอ่อำยุใบอนุญำต 

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

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

ดังนั้นกรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพรักงานท้องถิ่นภายใน......วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................... 
      (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                               
                                                                          
 

ที่ ตง ๗๙๔๐๑/                  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
                 ถนนเพชรเกษม อ าเภอวังวิเศษ ตง ๙๒๒๒๐     

                                                                         พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
 

เรื่อง ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
เรียน .................................................................................. 
อ้างถึง ใบรับค าอนุญาต/ต่ออายุใบอนุยา เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ................. 
 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึงนั้น 



 

 

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัดน้ า
เสียและอ่ืนๆของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1) ......................................................................................................  
2) ........................................................................................................  
3) ........................................................................................................  
4) .........................................................................................................  
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการพิจารณาการอนุญาต
ต่อไป 
 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ................................................................... 
ที่ .....................................................................วันที่.........เดอืน.....................................พ.ศ. ............... 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................  
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขท่ี.................ลงวันที่........เดือน...............................พ.ศ. ................นั้น  
 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัดของเสียและอ่ืนๆ
ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 
       ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
       ไม่ครบ  ดังนี้ 

1) ...................................................................................  



 

 

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

ฉะนั้น  จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 
             สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

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

          ไม่สวมควรอนุญาต    
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
                                                                          
 

ที่ ตง ๗๙๔๐๑/                  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
                 ถนนเพชรเกษม อ าเภอวังวิเศษ ตง ๙๒๒๒๐     

                                                                         พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................................  
เรียน .................................................................................. 
อ้างถึง ใบรับค าอนุญาต เลขท่ี..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ................. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. .....................................................................................  
  2.......................................................................................  



 

 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................. .......... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึงนั้น 
 เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ 
ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว ดังนี้ 

1) ......................................................................................................  
2) ........................................................................................................ 
3) ........................................................................................................  
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน บับแต่วันที่........................................
และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

 
 

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

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

เจ้าพนักงาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               

                                                                          
 

ที่ ตง ๗๙๔๐๑/                  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
                 ถนนเพชรเกษม อ าเภอวังวิเศษ ตง ๙๒๒๒๐     

                                                                         พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.....................................................................................  
เรียน .................................................................................. 
อ้างถึง ใบรับค าอนุญาต เลขท่ี..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ................. 



 

 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................................................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 
 บัดนี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ
ใบอนุญาต ณ ส านักงาน........................................................................ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้  
 ทั้งนี้  หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
 

 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

เล่มที่.............เลขที่............/.................. 
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...............................................................สัญชาติ........................... ................ 

อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..............ต าบล...........................อ าเภอ...................................จังหวัด. ...................................... 



 

 

หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................ประเภท.................................................................  
ตั้งอยู่เลขที่.........หมู่ที่..............ต าบล...................................อ าเภอ..................................... ...จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
อัตราค่าธรรมเนียม..........................................บาท(.............................................................. ............) ตามใบเสร็จรับเงิน  
เล่มที่...........เลขที่.........................ลงวันที่............................................ 

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อก าหนด 
ท้องถิ่น 

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องโดยมิ
อาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตได้ 

(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
(4.1)  ................................................................................................  
(4.2)  .................................................................................................  

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

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

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

เจ้าพนักงาท้องถิ่น 
 

ค าเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ 
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทถ้วน 
           (2)หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 

รายการต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

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

      
      
      
      
      



 

 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
                                                                          
 

ที่ ตง ๗๙๔๐๑/                  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
                 ถนนเพชรเกษม อ าเภอวังวิเศษ ตง ๙๒๒๒๐     

                                                                         พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
 

เรื่อง ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 



 

 

เรียน .................................................................................. 
อ้างถึง 1. ใบรับค าอนุญาต/ต่ออายุใบอนุยา เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ................. 
 2  หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ที่.............................ลว.................. 
 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................... 
และเจ้าพนักงานไดม้ีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น 
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ....................................................................................................  
2. ..................................................................................................... 
3. .....................................................................................................  
ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นจึงมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามท่ีได้ยื่นค าขอไว้ 
 อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวัน นับ
แต่วันทราบค าสั่งนี้ 
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตาม
ค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

 
ขอแสดงความนับถือ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อบัญญัตติ ำบล 



 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ 

 

************** 

 

เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป  
 พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


