(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.....................

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

-1(ร่าง)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ..............
****************************************
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจั ดการมูล ฝอยทั่ว ไปที่เหมาะสมและถู กสุ ขลั ก ษณะจะควบคุม และป้ องกัน ไม่ให้ มีก ารแพร่
กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการดาเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน กาจัด หรือหาประโยชน์
จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน กาจัด หรือหาประโยชน์
จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน กาจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ……….
----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐
และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองเมือง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมืองและนายอาเภอจักราช จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ……………..”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรื อ ที่ อื่ น แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ มู ล ฝอยที่ เ ป็ น พิ ษ หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การสาธารณสุข และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้ นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอยทั่วไป
“ผู้ดาเนินการ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดาเนินการเก็บ ขน และกาจัด
มูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือทาร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
----------------------------------------ข้อ 5 การเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่
และอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการหรือทาร่ว มกับ
ราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้
มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจั งหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดาเนินการจัดเก็บย่อมมี
อานาจนาไปดาเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทาไว้ระหว่างกัน
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอยที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
มาดาเนิ น การตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ดาเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จั ดเก็บดาเนินการกับมูลฝอยนั้น
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 6 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและกาจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้
ข้อ 7 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสานึกให้ประชาชน
ในท้องถิ่น มีส่ ว นร่ ว มในการลดปริ มาณ และคัดแยกมูล ฝอยทั่ว ไปเพื่อนากลั บมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้
และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่งกาเนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ประชาชนทราบ
ข้อ 8 ในการจัดการมูลฝอยทั่ว ไป ผู้ดาเนินการต้องจัดให้ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกากับในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ข้อ 9 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย
ทั่วไปที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ
ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย
หมวด ๒
การเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไป
----------------------------------------ส่วนที่ ๑
การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๑0 ให้ ร าชการส่ ว นท้องถิ่นจัดให้ มีภ าชนะรองรั บมูล ฝอยไว้ในที่ส าธารณะและสถาน
สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมี
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้า
ไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง
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ทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูล ฝอย
ทั่วไปด้วย
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่นออก
จากมูลฝอยทั่วไปก็ได้
ข้อ ๑๑ ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ถุงสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทา
จากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
(๒) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องทาจากวัสดุที่ทาความ
สะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้
ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทาให้
เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ โดยมี
สีเฉพาะสาหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้
(๑) สีน้าเงิน สาหรับมูลฝอยทั่วไป
(๒) สีเขียว สาหรับมูลฝอยอินทรีย์
(๓) สีเหลือง สาหรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
(๔) สีส้ม สาหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้
ข้อ ๑2 ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยทั่ว ไปหรือมูลฝอยนากลั บมาใช้ใหม่ในถุง หรื อ
ภาชนะบรรจุสาหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุง
ให้แน่น เพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม
และมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจาสม่าเสมอ
ข้อ ๑3 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม ที่มี
จานวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของ หรือ
ผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณ
มูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย
นากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นไปตาม
ข้อ ๑4 ข้อ ๑5 หรือข้อ ๑6 ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑4 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้าฝน หรือภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑6 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้าซึมหรือน้าเข้า
ทาด้วยวัสดุที่ทนทาน ทาความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค และมีการระบายอากาศ
(๓) มีรางหรือท่อระบายน้าเสียหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการตามที่
กฎหมายกาหนด
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

-5(๕) มีการกาหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้
ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ส ะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูล ฝอย
ทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑5 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่สาหรับสถานที่ตาม ข้อ ๑3
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ท าจากวั ส ดุ ที่ ท าความสะอาดง่ า ย มี ค วามแข็ ง แรง ทนทาน ไม่ รั่ ว ซึ ม มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการ
ถ่ายและเทมูลฝอย
(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาด
และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑6 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ และแมลง
พาหะนาโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและ
ป้องกันน้าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
(๒) มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่
เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง
แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการ
ตามที่กฎหมายกาหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑7 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่มี
ขนาดใหญ่ไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และ
กิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ข้อ ๑8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจากถ่าย เท
ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
ข้อ 19 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขน
มูลฝอยทั่วไปให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร
ในกรณีมีเหตุผลความจาเป็นทาให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศในวรรค
หนึ่งได้ ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร
ข้อ ๒0 การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้าและปิด
อย่างมิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้า หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่น รั่วไหล
ออกจากอุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้น และต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อ
การจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน

-6ข้อ ๒1 ในกรณีที่ผู้ดาเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยต้ อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะนาเข้ามาคัดแยกได้
มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๔) จัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ สาหรับใช้งานและชาระล้างร่างกาย
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค
(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิด
เหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย และน้าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดาเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้า
หรือแสวงหากาไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นกากับดูแลการดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๒2 ผู้ดาเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
สาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์
และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจารถขนมูลฝอยด้วย
ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๒3 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกาเนิด
มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๒4 ผู้ดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) แยกขนมู ล ฝอยและขนตามวั น เวลา สถานที่ และเส้ น ทางการเก็ บ และขนมู ล ฝอย
ทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนดตามข้อ 19
(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมกากับการขนมูลฝอยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย
(๓) ใช้ ย านพาหนะขนมู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ มี ลั ก ษณะตามที่ ก าหนดในข้ อ ๒5 และต้ อ งดู แ ล
ยานพาหนะดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีการล้างทาความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยเป็น
ประจาทุกวัน โดยสถานที่ล้างทาความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความ
ลาดเอียง น้าไม่ท่วมขัง ทาความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้าเสียหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวม
น้าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกาหนด และมีการป้องกันเหตุราคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ
(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ และมีการ
ดูแลทาความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจา
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(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ
ขนถ่าย และทาความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะขนถ่ายมูลฝอย
(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้าจากมูลฝอยเพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน
และสามารถนาน้าเสียจากมูลฝอยไปบาบัดในระบบบาบัดน้าเสีย
(๓) มีสั ญลั กษณ์ห รื อสั ญญาณไฟติด ไว้ ประจ ายานพาหนะชนิด ไม่ ก่ อ ให้ เ กิด ความร าคาญ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดาเนินการเก็บขนหรือ
กาจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วน
ท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะ
ขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อ
บุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอก
ตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชั ดเจน
ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ 26 ในกรณีที่มีความจาเป็น ผู้ดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยก็
ได้
สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคาร ที่มีการป้องกันน้าซึมหรือน้าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย
(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ
การดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย และน้าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
ส่วนที่ ๒
การกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๒7 เพื่อประโยชน์ในการกาจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย
ที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนนาไปกาจัด ทั้งนี้ การกาจัดให้ทาตาม
ความเหมาะสมกับ ลั กษณะทางกายภาพและคุ ณสมบัติ ของมูล ฝอยนั้น หรือสอดคล้ องกับสภาพภูมิ สั ง คม
และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการกาจัดมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด
ข้อ ๒8 ผู้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่กาจัดมูลฝอย
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือ

-8ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐม
พยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กาจัดมูลฝอยด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่กาจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 29 การกาจัดมูลฝอยทั่วไปต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ก่อนทาการก่อสร้างระบบกาจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกากับการดาเนินงานกาจัด
มูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(๒) ไม่นาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสี ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากาจัด
ร่วมกับมูลฝอยตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓0 การกาจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ดาเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การหมักทาปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
(๓) การกาจัดด้วยพลังงานความร้อน
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
(๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คาแนะนา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้คาแนะนาราชการส่วนท้องถิ่น
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓1 การดาเนินการกาจัดมูลฝอยตามข้อ ๓0 ให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๓
การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอย
----------------------------------------ข้อ ๓2 การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
หมวด ๔
การดาเนินการ ใช้ และหาประโยชน์
----------------------------------------ข้อ ๓3 การดาเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
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ใบอนุญาต
----------------------------------------ข้อ ๓4 ผู้ใดประสงค์จะดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน กาจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จั ด การมู ล ฝอยทั่ ว ไปโดยท าเป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ ก ารต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตการกาจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ผู้ ใ ดได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ถื อ ว่ า ได้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
สาธารณสุขแล้ว
ข้อ ๓5 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓4 ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดมูลฝอย (กรณีที่ส่งไปกาจัดที่อื่น)
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๖) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จาเป็น
ข้อ ๓6 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้ว นให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการทันที หากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓7 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓8 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป
และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในกาหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)

- 10 นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนด และการ
ประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการดาเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นกาหนด
หกสิบวันต้องดาเนินการขอใบอนุญาตใหม่
ข้อ 39 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๔0 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน ใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
หมวด ๖
ค่าธรรมเนียม
----------------------------------------ข้อ ๔1 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย และ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
----------------------------------------ข้อ ๔2 ผู้ กระทาความผิ ดต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่ งพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่…………………………………………
(ลงชื่อ)............................................................
(…………….............…………………….......)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)................................................................
(……………………………………………..........)
นายอาเภอจักราช

- 11 อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกาจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ..............
ลาดับ
ที่

รายการ

1

ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐
ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตรา
ต่อหน่วย
หน่วยละ
(เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน
๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึง่ หน่วย)
3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑
ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตรา
ต่อหน่วย
หน่วยละ
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น ครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
(ข้อบัญญัติเดิม
(อบต.หนองขาม
2547)
2545)

กฎกระทรวง
กาหนด
ค่าธรรมเนียม ฯ

พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาด ฯ 2535

อัตราค่าธรรมเนียม
(ข้อบัญญัติใหม่)

10

50

65

1. กรณีมีปริมาณมูลฝอย
ไม่เกิน 600 ลิตร
เดือนละ 150 บาท

50

20

50

65

2. กรณีมีปริมาณมูลฝอย
เกิน 600 ลิตร
ให้คิดเป็นหน่วยละ 600
ลิตร และให้เก็บหน่วยละ
150 บาท

50

50

2,500

๓,๒๕๐

1,000

100

2,500

๓,๒๕๐

1,000

- 12 ลาดับ
ที่

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
(ข้อบัญญัติเดิม
(อบต.หนองขาม
2547)
2545)

กฎกระทรวง
กาหนด
ค่าธรรมเนียม ฯ

พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาด ฯ 2535

อัตราค่าธรรมเนียม
(ข้อบัญญัติใหม่)

100
200

๑๒๕
๒๔๕

1. การเก็บและขนมูลฝอย
เป็นรายครั้งคิดหน่วยละ
600 ลิตร และให้เก็บ
หน่วยละ 200 บาท

100
200

200

๒๔๕

-

120

๑๕๕

1. กรณีมีปริมาณมูลฝอย
ต่อเดือนไม่เกิน 600 ลิตร
เดือนละ 200 บาท

100

-

120

๑๕๕

100

-

6,400

๘,๐๐๐

2. กรณีมีปริมาณมูลฝอย
ต่อเดือน เกิน 600 ลิตร
ให้คิดเป็นหน่วยละ 600
ลิตร และให้เก็บหน่วย
ละ 200 บาท

ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ครั้งละ
๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน
50
๑ ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ * ไม่เกิน 1 ลบ.ม.
๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ
100
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น ครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
2

ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป
ก. ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐
ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตรา
ต่อหน่วย
หน่วยละ
(เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน
๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึง่ หน่วย)
๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑
ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ

200

3000

- 13 ลาดับ
ที่

รายการ
๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
ข. ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
หน่วยละ
๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน
๑ ลูกบาศก์เมตร
หน่วยละ
๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

3

ใบอนุญาตดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ก. รับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
ข. รับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
ค. ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป
ฉบับละ

อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม กฎกระทรวงกาหนด พ.ร.บ.รักษาความ
(ข้อบัญญัติเดิม
(อบต.หนองขาม
ค่าธรรมเนียม ฯ สะอาด ฯ 2535
2547)
2545)
-

6,400

๘,๐๐๐

-

100
200

๑๓๐
๒๕๐

-

200

๒๕๐

2,000
2,000

-

๕,๐๐๐
๗,๕๐๐

10,000
50,000

-

-

-

50,000

อัตราค่าธรรมเนียม
(ข้อบัญญัติใหม่)

3,000

1. การกาจัดมูลฝอยเป็น
รายครั้ง ให้คิดเป็นหน่วย
ละ 600 ลิตร และให้
เก็บหน่วยละ 200 บาท

100
200
200

3,000
3,000
3,000

- 14 เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ..............
1. แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
2. หนังสือให้คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
3. บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณา
การอนุญาต
4. หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
5. หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
6. ใบอนุญาต
7. คาสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
8. แบบคาขอใบแทนใบอนุญาต
9. ใบแทนใบอนุญาต

- 15 คาขอเลขที่............/................
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ…………………………………………………………………………
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. …………
1. ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ...
โดย.......................................................................................................................... ...........ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................ .................................
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด........ .........................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่...........................................................
..............................................................................................................................................................................
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีกฎหมายกาหนด)
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ
1).................................................................................. ...........................................
2).............................................................................................................................
3).............................................................................................................................
4)............................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

- 16 ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
.

.

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
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ที.่ ........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..........
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................
..............................................................................................................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจ
สภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่
ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในขอบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
1. ..............................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................... ...................
3. ................................................................................................................................ ..............
4. .............................................................................................................. ................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดาเนิน การ
พิจารณาการอนุญาต ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

................................................
................................................
................................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร. 0 4475 6186
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..........................................
..............................................................................................................................................................................
และได้ออกใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ....................
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัด
ของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้ว พบว่า
 ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
 ไม่ครบ ดังนี้
1. .......................................................................................................................... ....................
2. ..............................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................... ....................
4. ..............................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1...................................................................................................
2...................................................................................................
3...................................................................................................
4...................................................................................................
 ไม่สมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง.............................................................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที.่ ........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................................
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
................................................................................................................................................. .............................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจาเป็นที่เจ้า พนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว ดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่...............
...........................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
................................................
................................................
................................................
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ที.่ ........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................................................
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
..............................................................................................................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน
มาติดต่อขอรั บ ใบอนุ ญาต ณ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลคลองเมือ ง พร้อมช าระค่าธรรมเนีย มใบอนุ ญ าต
เป็นเงิน........................บาท (............................................................) ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

................................................
................................................
................................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เล่มที่......................เลขที่................./.........................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..........................................................สัญชาติ......................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด... ...........................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด..............................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (.....................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่.............................ลงวันที่....................................................................
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ ถูกต้ อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ
4.1 ......................................................................................................................... ..........
4.2 ...................................................................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ......................
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ......................

(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
ฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

- 22 (ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่.........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง คาสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง 1. ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................................
2. หนังสือแจ้งคาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่…………………………………..
ลงวันที่………………………………………….
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ……………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคาแนะนาให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่กาหนด ตามที่อ้างถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
ดังนั้น อาศัยอานาจตามมาตรา 34/2 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต/
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นคาขอไว้
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคาสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันทราบคาสั่งนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

................................................
................................................
................................................
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แบบคาขอใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. …………
1. ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ...
โดย.......................................................................................................................... ...........ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................ .................................
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด........ .........................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
2.2 กรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

- 25 ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
.

.

ส่วนของผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
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ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เล่มที่......................เลขที่................./.........................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้............................................สัญชาติ.............
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด... ...........................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด..............................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทาลาย/ชารุดในสาระที่สาคัญ เล่มที่……………………
เลขที่………………./…………………….ซึ่งออกให้เมื่อวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………………….
และจะสิ้นอายุในวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………
(2) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
(3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ. .....................
(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.........เดือน…………………
พ.ศ. ....................

(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน (1) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท
(2) หากประสงค์จ ะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ ใบแทน
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

- 27 (ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

