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ประกอบรางเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ. 2565 

 
หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 

เหตุผล 

 โดยที่การจัดการมูลฝอยท่ัวไปที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 
การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรคและ 
ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชนและไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวยซึ่งการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเก็บขนกําจัดหรือหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
และเพื่อใหสอดคลองและมีความเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป สมควรกําหนดหลักเกณฑวิธีการและ
มาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไปหลักเกณฑ การอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับ
ทําการเก็บขนกําจัดหรือหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการและอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปของเทศบาล
ตําบลทาขามและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนกําจัด
หรือหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการจึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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ราง   เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาขาม 
เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.2565 

 
 โดยที่เปนการสมควรใหมเีทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๖๐และมาตรา๖๓แหงพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา๓๔/๒และมาตรา๓๔/๓แหงพระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ.๒๕๓๕และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ. 2560 มาตรา๒๐และมาตรา๖๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐เทศบาลตําบลทาขาม
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลทาขามและ ผูวาราชการจังหวัดพิจิตรจึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 
 ขอ๑เทศบัญญัตินี้เรียกวา“เทศบัญญัติเทศบาลตาํบลทาขามเรือ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.2565”  
 ขอ๒เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลทาขามตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลทาขามแลวเจ็ดวัน 
 ขอ 3 ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาขามเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2548และ
บรรดาเทศบัญญัติกฎระเบียบขอบังคับประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือ แยงกับเทศบัญญัตินี้ให
ใชเทศบัญญัตินี้แทน 
 ขอ4ในเทศบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความวาเศษกระดาษเศษผาเศษอาหารเศษสินคาถุงพลาสติกภาชนะ ท่ีใสอาหาร
เถามูลสัตวหรือซากสัตวรวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและสิ่งของ ที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมด
ที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดข้ึนใน กระบวนการผลิตของเสียที่เปน
ผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 “ผูกอใหเกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความวาประชาชนและเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถาน 
ประกอบการสถานบริการโรงงานอุตสาหกรรมตลาดหรือสถานที่ใดๆที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป 
 “ผูดําเนินการ”หมายความวา เทศบาลตําบลทาขาม หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการ สวนทองถ่ิน
อ่ืนรวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการเก็บขนและ กําจัดมลูฝอยทั่วไปใน
เขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลทาขามหรือทํารวมกับเทศบาลตําบลทาขาม 
 “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาลตาํบลทาขาม  
 “เจาพนักงานทองถิ่น”หมายความวานายกเทศมนตรีตําบลทาขาม 
 ขอ5ใหนายกเทศมนตรีตําบลทาขามเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก
ระเบียบประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 

หมวด๑ 
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บททั่วไป 

 ขอ 6 การเก็บขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลทาขามใหเปนหนาที่และ อํานาจ
ของเทศบาลตําบลทาขามแตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเทศบาลตําบลทาขามจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรือ ราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืนรวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนเปนผูดําเนินการหรือทํารวมกับเทศบาล ตําบลทาขามก็ได 
มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บไดเทศบาลตําบลทาขามหรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอื่น รวมทั้งองคการบริหาร
สวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายตามวรรคสองซึ่งดําเนินการจัดเก็บยอมมีอํานาจ นําไปดําเนินการใชหรือหา
ประโยชนไดตามขอตกลงท่ีทําไวระหวางกัน 
 ขอ 7 การจัดการมูลฝอยทั่วไปใหเทศบาลตําบลทาขามดําเนินการตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยจัด
ใหมีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน ดานอื่นๆ
ได 
 ขอ8เทศบาลตําบลทาขามตองรณรงคสรางความรับรูความเขาใจและจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่น มีสวน
รวมในการลดปริมาณและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนํากลับมาใชใหมมีความตระหนักรูและรับผิดชอบในการจัดการ มูล
ฝอยทั่วไปณแหลงกําเนิดรวมตลอดทั้งเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ 
 ขอ 9 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปผูดําเนินการตองจัดใหมีเจาหนาท่ีควบคุมกํากับในการจัดการ มูลฝอย
ทั่วไปอยางนอยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
 ขอ 10 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการหรือมาตรฐานการเก็บขนและกําจัดมูลฝอย ทั่วไปที่
กําหนดไวในขอบัญญัตินี้และในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑวิธีการหรือมาตรฐานไวเปนการเฉพาะ ใหเปนหนาที่
ของเทศบาลตําบลทาขามที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการหรือมาตรฐานนั้นดวย 
 

หมวด๒ 
การเก็บขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไป สวนที่๑ การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

 ขอ๑1ใหเทศบาลตําบลทาขามจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยไวในที่สาธารณะและสถาน สาธารณะ
ใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทปริมาณมูลฝอยและกิจกรรมในสถานที่นั้นโดยอยางนอยตองมี ภาชนะรองรับมูล
ฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 เทศบาลตําบลทาขามตองใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่เอกชนที่เปดใหประชาชนเขาไปได จัดใหมี
ภาชนะรองรบัมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 
 เพื่อประโยชนในการเก็บมูลฝอยใหผูกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอยางนอยเปนมูลฝอยทั่วไป และมูล
ฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนโดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใชใหมออกจากมูลฝอยทั่วไปดวย 
 เทศบาลตําบลทาขามอาจกําหนดใหมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรียหรือมูลฝอยประเภทอ่ืนออกจาก มูลฝอย
ทั่วไปก็ได 
 ขอ๑2ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑) ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติกหรือถุงที่ทําจาก วัสดุ
อ่ืนที่มีความเหนียวทนทานไมฉีกขาดงายไมรั่วซึมขนาดเหมาะสมและสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
 (๒)ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มี
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ความแข็งแรงทนทานไมรั่วซึมมีฝาปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไดขนาดเหมาะสมสามารถ เคลื่อนยาย
ไดสะดวกและงายตอการถายและเทมูลฝอย 
 ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่งใหระบุขอความที่ทําใหเขาใจ ไดวาเปน
มูลฝอยนํากลับมาใชใหมโดยมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งนี้โดยมีสีเฉพาะ สําหรับภาชนะ
รองรับมูลฝอยแตละประเภท ดังนี้ 
 (๑)สีน้าํเงินสําหรับมูลฝอยทั่วไป  
 (๒)สีเขียวสําหรับมูลฝอยอินทรีย 
 (๓)สีเหลืองสําหรับมูลฝอยนํากลับมาใชใหม 
 (๔) สีสมสําหรับมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
 เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะโปรงใสก็ได 
 ขอ๑3 ใหผูกอใหเกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในถุงหรือภาชนะบรรจุ 
สําหรับบรรจุมูลฝอยในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมัดหรือปดปากถุงใหแนนเพื่อปองกัน การ
หกหลนของมูลฝอยดังกลาวกรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณทีเหมาะสมและมีการทําความสะอาดภาชนะ
บรรจุนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ 
 ขอ๑4 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวมอาคารชุดหอพักหรือโรงแรมที่มีจํานวน หองพัก
ตั้งแตแปดสิบหองขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใชสอยมากกวาสี่พันตารางเมตรข้ึนไปหรือเจาของหรือผูครอบครอง อาคารสถาน
ประกอบการสถานบริการโรงงานอุตสาหกรรมตลาดหรือสถานที่ใดๆที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป ตั้งแตสองลูกบาศกเมตร
ตอวันจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมหรือภาชนะรองรับ มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมา
ใชใหมที่มีขนาดใหญที่เปนไปตามขอ๑5ขอ๑6หรือขอ๑7ตามความเหมาะสม หรือตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 ขอ๑5ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑)เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะที่มีการปองกันน้ําฝนหรือภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตามขอ๑7 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน 
 (๒)มีพื้นและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม(๑)ตองเรียบมีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขาทําดวยวัสดุที่
ทนทานทําความสะอาดงายสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคและมีการระบายอากาศ 
 (๓)มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด 
 (๔)มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 
 (๕)มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปมีขอความที่มีขนาดไดชัดเจนวา “ท่ีพัก
รวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 
 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยทั่วไปและอยู
หางจากแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
 ขอ๑6 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมสําหรับสถานที่ตามขอ๑4ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑) ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงายแข็งแรงทนทานไมรั่วซึมมีฝาปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและ
แมลงพาหะนําโรคไดขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและงายตอการถายและเทมูลฝอย 
 
 (๒) มีขอความวา “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” แลวแตกรณีและมีขนาดและ สี
ของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
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 ขอ๑7ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญหรือมีปริมาตรตั้งแตสอง
ลูกบาศกเมตรข้ึนไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑) มีความแข็งแรงทนทานไมรั่วซึมมีลักษณะปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได
สะดวกตอการขนถายมูลฝอยและสามารถลางทําความสะอาดไดงายมีระบบรวบรวมและปองกันน้ําชะ มูลฝอยไหล
ปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 
 (๒) มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง  
 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม
สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจรแยกเปนสัดสวนเฉพาะฐานเรียบมั่นคงแข็งแรง ทําความสะอาดงาย
และอยูหางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 ขอ๑8 ใหเทศบาลตําบลทาขามจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาด ใหญไว
ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทปริมาณมูลฝอยและกิจกรรม ในสถานที่นั้นโดย
อยางนอยตองมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปมูลฝอยนํากลับมาใชใหมและมูลฝอยที่เปนพิษหรือ อันตรายจากชุมชน 
 ขอ๑9 หามมิใหผูใดถายเททิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะนอกจากถายเททิ้ง ในภาชนะ
รองรบัมูลฝอยที่เทศบาลตําบลทาขามจัดไวให 
 ขอ20ใหเทศบาลตําบลทาขามประกาศกําหนดวันเวลาสถานที่และเสนทางการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ใหผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร 
 ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนทําใหไมสามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศในวรรคหนึ่งไดใหแจงผู
กอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 
 ขอ๒1 การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปใหบรรจุไวในอุปกรณหรือยานพาหนะซึ่งกันน้ําและปดอยาง มิดชิด
รวมทั้งจัดการปองกันไมใหมูลฝอยทั่วไปน้ําหรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหลนรั่วไหลออกจาก อุปกรณหรือ
ยานพาหนะนั้นและตองดําเนินการอยางรวดเร็วโดยระมัดระวังไมใหเกิดผลกระทบตอการจราจร สุขภาพอนามัยหรือ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ขอ๒2 ในกรณีท่ีผูดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดใหมีสถานที่คัดแยกมูลฝอยตองดําเนินการ ให
เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑) เปนพื้นที่เฉพาะมีขนาดเพียงพอเหมาะสมสามารถรองรับมูลฝอยที่จะนําเขามาคัดแยกได มีการ
รักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 
 (๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตางๆไดชัดเจน 
 (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 (๔) จัดใหมีหองน้ําหองสวมอางลางมอืที่สะอาดเพียงพอสําหรับใชงานและชาํระลางรางกาย  
 (๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนาํโรค 
 (๖) มีการปองกันฝุนละอองกลิ่นเสียงความสั่นสะเทือนหรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุ รําคาญ
หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 
 (๗)จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยและมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
 
 (๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 
 ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคา หรือแสวงหา
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กําไรตองแจงเทศบาลตําบลทาขามท่ีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยูและใหเทศบาลเมือง บางมูลนากกํากับดูแล
การดําเนินการใหถูกตองสุขลักษณะดวย 
 ขอ๒3 ผูดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่เก่ียวกับการเก็บ รวบรวม
และคัดแยกมูลฝอยและขนมูลฝอยโดยตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ ผูปฏิบัติงาน
ดังกลาวอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอุปกรณและเครื่องมือ ปองกันอัคคีภัย
ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถขนมูลฝอยดวย 
 ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งอาจตองมีการตรวจสุขภาพประจําปหรือไดรับความรูดานสุขอนามัยหรือ ความ
ปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 ขอ๒4 หามมิใหผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอย ทิ้ง
สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบของเสีย ที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย โรงงานปะปนกับมูล
ฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 ขอ๒5ผูดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวันเวลาสถานที่และเสนทางการเก็บและขนมูลฝอยท่ีเทศบาลตําบลทา
ขามกําหนดตามขอ 20 
 (๒) จัดใหมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมลูฝอยเพื่อปองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
 (๓) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ๒6 และตองดูแลยานพาหนะ 
ดังกลาวที่ใชในการขนมูลฝอยใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก)มีการลางทําความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณตางๆที่เก่ียวกับการขนมูลฝอย เปน
ประจําทุกวันโดยสถานที่ลางทําความสะอาดดังกลาวตองมีลักษณะเปนพื้นเรียบแข็งแรงทนทานมีความลาด เอียงน้ําไม
ทวมขังทําความสะอาดงายมีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อรวบรวมน้ําเสีย ไปจัดการตามที่
กฎหมายกําหนดและมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 
 (ข) จัดใหมีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอและมีการ 
ดูแลทําความสะอาดบริเวณดังกลาวเปนประจํา 
 ขอ๒6ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑)ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทานไมรั่วซึมมีลักษณะปกปดงายตอการบรรจุขนถาย และทํา
ความสะอาดระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะขนถาย มลูฝอย 
 (๒) มีการปองกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพื่อมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงานและ 
สามารถนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 
 (๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญสามารถ 
มองเห็นไดในระยะไกลและเปดใหสัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากเทศบาลตําบลทาขามใหเปนผูดําเนินการเก็บขนหรือ กําจัดมูล
ฝอยทั่วไปภายใตการดูแลของเทศบาลตําบลทาขามใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลตําบลทาขามดวย
ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของ ยานพาหนะขนมูลฝอยพรอม
กับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุชื่อที่อยูหมายเลขโทรศัพท ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่
ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคล หรือ
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นิติบุคคลเลขที่ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถัง ดานขางทั้ง
สองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยพรอมแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุชื่อที่อยูหมายเลข
โทรศพัทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถ มองเห็นไดอยาง
ชัดเจน 
 ขอ๒7 ในกรณีที่มีความจําเปนผูดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยก็ได สถานีขน
ถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑) เปนอาคารที่มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขามีการระบายอากาศมีแสงสวางที่เพียงพอตอการ 
ปฏิบัติงานและมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ตองพักรอการขนถาย 
 (๒) มกีารปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคฝุนละอองกลิ่นเสียงความสั่นสะเทือนหรือการดําเนินการ
ที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 (๓)มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวของเวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

สวนที่๒ 
การกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 ขอ๒8 เพื่อประโยชนในการกําจัดมลูฝอยทั่วไปใหคัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บไดออกเปนมูลฝอยที่ ยอยสลาย
งายมูลฝอยที่ยอยสลายยากและมูลฝอยที่ไมยอยสลายกอนนําไปกําจัดทั้งนี้การกําจัดใหทําตาม ความเหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้นหรือสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและ ระมัดระวังใหเกิดผลกระทบ
ตอประชาชนชุมชนและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเทศบาลตําบลทาขามสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน และชุมชนมี
สวนรวมและสามารถพึ่งพาตนเองในการกําจัดมลูฝอยณแหลงกําเนิด 
 ขอ๒9 ผูดําเนินการกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดมูลฝอยและจัดใหมี 
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาวอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว ในบริเวณ
สถานที่กําจัดมูลฝอยดวย 
 ผูปฏิบัติหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งอาจตองมีการตรวจสุขภาพประจําปหรือไดรับ ความรูดาน
สุขอนามัยหรือความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถ่ิน กําหนด 
 ขอ30การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (๑) กําจดัมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้โดยใหศึกษาความเหมาะสมและ ความ
เปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยและมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอย ในแตละวิธี
ใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและ สิ่งแวดลอม 
 (๒) ไมนําสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสีย จาก
วัตถุดิบของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพและของเสียอันตราย ตามกฎหมาย
วาดวยโรงงานมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากําจัดรวมกับมูลฝอย ตามเทศบัญญัตินี้ 
 ขอ๓1การกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหดําเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังน้ี 
 (๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  
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 (๒) การหมักทําปุยหรือกาซชีวภาพ  
 (๓) การกําจัดดวยพลังงานความรอน 
 (๔)การแปรสภาพเปนเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
 (๕)ว ิธ ีอื ่นตามที ่กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือคณะกรรมการจ ังหว ัด ใหคําแนะนําการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการจังหวัดอาจใหคําแนะนําเทศบาลตําบลทาขามตามที่เห็นสมควร 
 
 ขอ๓2 การดาํเนินการกําจัดมูลฝอยตามขอ๓1 ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
 

หมวด๓ 
การมอบหมายใหเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอย 

 ขอ๓3 การมอบหมายใหเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอยใหเปนไปตามที่กําหนดไวตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการมูลฝอย 
 

หมวด๔ 
การดําเนินการใชและหาประโยชน 

 ขอ๓4การดําเนินการใชและหาประโยชนใหเปนไปตามที่กําหนดไวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดการมูลฝอย 
 

หมวด๕  
ใบอนุญาต 

 ขอ๓5 ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนกําจัดหรือหาประโยชนจากการจัดการ มูลฝอย
ทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองไดรับใบอนุญาตจาก เจาพนักงาน
ทองถิ่น 
 ใบอนุญาตที่ออกใหตามวรรคหนึ่งใหมีอายุดังตอไปนี้ 
 (๑) ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  
 (๒) ใบอนุญาตการกําจัดมลูฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
 (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ผูใด
ไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลวใหถือวาไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขแลว 
 ขอ๓6ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามขอ๓5ใหย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 
ทายเทศบัญญัตินี้พรอมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้  
 (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
 (๒)สาํเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ(ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
 (๓) หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจดัมูลฝอย (กรณีที่สงไปกําจัดที่อื่น)  
 (๔)หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม(กรณีท่ีกฎหมายกําหนด)  
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 (๕) หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมสีวนไดเสีย (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 
 (๖)ใบมอบอํานาจ(กรณทีี่มีการมอบอํานาจ)  
 (๗) หลักฐานอ่ืนที่จําเปน 

 ขอ๓7 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ ความ
ถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไมถูกตองครบถวนใหเจาพนักงานทองถ่ิน แจงตอผู
ยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการทันทีหากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้นใหจัดบันทึกความ บกพรองและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอ ลงนามไวในบันทึก
นั้นดวย 
 เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ 
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมรีายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้  
 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได 
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะ 
พิจารณาแลวเสร็จ 
 ขอ๓8ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต จาก
เจาพนักงานทองถิ่นเวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 
 ขอ๓9 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย 
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
 ผูที่ย่ืนขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งถาประสงคจะประกอบกิจการตอไป และ
ไดมายื่นขอตออายุใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว ใหถือวา
ไดยื่นขอตออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดและการประกอบกิจการในระหวางนั้นใหถือเสมือนวา เปนการ
ดําเนินการของผูรับใบอนุญาตแตเมื่อไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีกรอย ละยี่สิบของ
คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตหากพนกําหนดหกสิบวันตองดาํเนนิการขอใบอนุญาตใหม 
 ขอ 40 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงายณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ขอ๔1 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบ ที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ เงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ ตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
 
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
 

หมวด ๖ 
คาธรรมเนียม 
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 ขอ๔2 ใหเทศบาลตําบลทาขามเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยและคาธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 
 ขอ๔3บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลทาขาม 
 

หมวด๗ 
บทกําหนดโทษ 

 ขอ๔4 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติรักษา 
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕และที่แกไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติ การ
สาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕และที่แกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี 

 ประกาศณวันที่ 
 
 

 ลงชื่อดาบตํารวจ 
(ไพศาล   พุทธเหมาะ)  
ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลทาขาม 
 

 
เห็นชอบ 
 

 ลงชื่อ 
(นายประจญ   ปรชัญสกุล)  

ตําแหนงผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
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อัตราคาธรรมเนียมการใหบรกิารเก็บขนและกําจัดและการออกใบอนุญาต ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาขาม 
เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.2565 

 
ลําดับที ่ รายการ อตัราคาธรรมเนียม 

1 คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนรายเดือน 
1.1 กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตรเดือนละ 
1.2 กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่ง เกินกวา 20 ลิตรแตไมเกิน 500ลิตร/วันใหคดิเปน
หนวยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย หนวยละ 
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนหนึ่ง
หนวย) 
1.3กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่ง เกินกวา 500 ลิตรแตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร 
เดือนละ 
1.4กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่ง เกินกวา 1 ลูกบาศกเมตร/วัน ใหคดิเปนหนวยทุกๆ 
1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย   หนวยละ 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ให
คิดเปนหนึ่งหนวย) 

 
30 บาท 

 
40 บาท 

 
 

2,000บาท 
 

2,000บาท 

2 คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว 
2.1 กรณีที่มีปริมาณไมเกิน   500 ลิตร    ครั้งละ 
2.2 กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ  
2.3 กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศก
เมตรในอัตราตอหนวย   หนวยละ 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรให
คิดเปนหนึ่งหนวย) 

 
125 บาท 
245  บาท 

 
245 บาท 

3 คากําจัดมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว 
3.1 กรณีที่มีปริมาณไมเกิน   500 ลิตร    ครั้งละ 
3.2 กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ  
3.3 กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศก
เมตรในอัตราตอหนวย   หนวยละ 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรให
คิดเปนหนึ่งหนวย) 

 
130บาท 
250 บาท 

 
250 บาท 

4 คาธรรมเนียมใบอนุญาต 
-รับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปฉบับละ 
-รับทําการกาํจัดมลูฝอยทั่วไปฉบับละ 

 
5,000บาท 
7,500บาท 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

เขียนที่………...........................................……… 

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

๑. ขาพเจา…………………………………………................................…………อายุ……..........……….ป สัญชาติ………............................…......……… 

โดย......................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ............................................................

ที่อยู เลขที่………………หมูที่……….ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…………………..…………ตําบล………………………อําเภอ…………….…………..

จังหวัด…………………..............................…โทรศัพท…………...................................……….. 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว  คือ 

สําเนาบัตรประจําตัว..............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

สําเนาทะเบียนบาน 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือหนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน 

ใบมอบอํานาจ(กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  
 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)….............................……………………………ผูขอรับใบอนุญาต 

   (…………....................…………………...) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุขจากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข     

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….............................................................................................................................................................……… 

เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….............................................................................................................................................................……… 

 

     (ลงช่ือ)………….........…………………………………..เจาพนักงานสาธารณสุข 

  (………………………......…………………….) 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

อนุญาตใหประกอบกิจการได 

ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

(ลงชื่อ)…………........…………………………………..เจาพนักงานทองถิ่น 
(…………………...........………………………….) 
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรบัคําขอรับใบอนญุาต/ตออายุใบอนญุาต 

 
เลขที่............................ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน   ครบ 

ไมครบคอื 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

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

(.......................................) 
ตําแหนง................................................................. 

 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรบัคําขอรับใบอนญุาต/ตออายุใบอนญุาต 

 
เลขที่..........................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน  ครบ 

ไมครบคอื 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

 ดังนั้นกรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบทั้งหมดมาย่ืนตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป 
 
 

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

ตําแหนง........................................... 

 

 

 

 

 



~ 14 ~  

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ ...............................................................  โทร. .............................................................................. 
ที ่...............................................................................  วันที่ ......... เดือน................................. พ.ศ. ................ 
 
เรื่องรายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
เรียนเจาพนักงานทองถ่ิน 

ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................................... 
และไดออกใบรับคําขออนุญาตเลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น 

 จากการตรวจสภาพดานสุขลกัษณะของสถานที่เครื่องมือหรืออุปกรณระบบกําจัดหรือบําบัดของเสีย
และอื่นๆของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

 
 ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่น 
 ไมครบดังนี้ 
๑. .......................................................................... 
๒. .......................................................................... 
๓. .......................................................................... 
๔. .......................................................................... 
ฉะนั้นจึงมีความเห็นวา  
สมควรอนุญาต 
สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

๑. ............................................................................................. 
๒. ............................................................................................. 
๓. ............................................................................................. 
๔. ............................................................................................. 

ไมสมควรอนุญาต 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
(ลงชื่อ) 

(..............................................) 
ตําแหนง......................................... 

เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ที่ ชม .................                สํานักงานเทศบาลตาํบลทาขาม 
              ถนนฮอด-แมสะเรียง ชม50240 

                                                                    วัน.......เดือน ................................ พ.ศ. .......... 

เรื่อง แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ…………………………………………..…….. 

เรียน ……………………………………………………………………………………. 

อางถึง (1) ใบรับคําขออนุญาต  เลขที่ .............. ลงวันที่ ......... เดือน ........พ.ศ. ....... 
 (2) หนังสือแจงคาํแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ .............................. 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ................................................................................................ 
๒. ................................................................................................. 
 
ตามที่ทานไดย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................................................... 

และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคาํขออนุญาตไวตามท่ีอางถึงนั้น 
เนื่องจากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายในเวลา๓๐วันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาวดังนี้ 
๑. .................................................................................. 
๒. ................................................................................... 
๓. ................................................................................... 
ดังนั้นจึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา๑๕วันนับแตวันที่............................

และตองขออภัยมาณโอกาสนี้ดวย 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 

       (ลงชื่อ)    
  (……………………………………………) 

                  ตาํแหนง   ……………………………………… 
 เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 
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ที่ ชม .................                สํานักงานเทศบาลตาํบลทาขาม 
              ถนนฮอด-แมสะเรียง ชม50240 

                                                                    วัน............เดือน ........................... พ.ศ. .................... 

เรื่อง แจงการอนุญาตประกอบกิจการ.………………….. 

เรียน ……………………………………………………………………………………. 

อางถึง (1) ใบรับคําขออนุญาต  เลขที่ .............. ลงวันที่ ......... เดือน ........พ.ศ. ....... 
 (2) หนังสือแจงคาํแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ .............................. 

 
ตามที่ทานไดย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................................................ 

และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคาํขออนุญาตไวตามท่ีอางถึงนั้น 

บัดนี้เจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลวจึงขอใหทานมาติดตอ
ขอรับใบอนุญาตณสํานักงาน................................................................. พรอมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนเงิน
................................บาท (.....................................................) ภายใน๑๕วันนับแตวันไดรบัหนังสือนี้ 

ทั้งนี้หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดงักลาวกรุณาแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบดวย 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

       (ลงชื่อ)    
  (……………………………………………) 

                  ตาํแหนง   ……………………………………… 
 เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 
 

 

 

 

 



~ 17 ~  

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................. 
เลมที่..........เลขที่............./................ 

(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.....................................................................สัญชาติ............................. 
อยูบานเลขที่..............หมูท่ี...........ตําบล.................................อําเภอ............................จังหวัด................................. 
หมายเลขโทรศัพท................................................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท............................................... 
ตั้งอยูเลขที่...............หมูที่...........ตาํบล..........................อําเภอ..................................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
อัตราคาธรรมเนียมปละ......................บาท (.......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............
เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัติ
ทองถ่ิน 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เก่ียวของโดยมิ
อาจแกไขไดเจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวยคือ 
๔.๑) ................................................................................................................................ 
๔.๒)……........................................................................................................................... 
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ................... 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่……............เดอืน..................................พ.ศ. .................. 

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

(.......................................) 
ตําแหนง........................................... 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงายณสถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการหากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาต 
สิ้นอายุพรอมเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

 

 

 
(มีตอดานหลัง) 
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(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ออกใบ 
อนญุาต 

วัน/เดือน/ป 
ที่ส้ินอายุใบ 

อนญุาต 
 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

(ลงชื่อ) 
เจาพนกังาน

ทองถิ่น เลมที่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป 
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ที่ ชม ................. สํานักงานเทศบาลตําบลทาขาม 
        ถนนฮอด-แมสะเรียง ชม50240 

                                                                    วัน.......เดือน ............................ พ.ศ......... .......... 

เรื่อง คาํสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

เรียน ……………………………………………………………………………………. 

อางถึง (1) ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขที่ .............. ลงวันที่ ......... เดือน ....................พ.ศ. ............... 
 (2) หนังสือแจงคาํแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ ............................................ 

ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................... 
และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่นนี้ภายในเวลาที่กําหนดตามที่อางถึงนั้น 

จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตอง
ครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่นดังนี้ 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ดังนั้นอาศัยอํานาจตามมาตรา๓๔/๒แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕และที่แกไขเพิ่มเติมเจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหทานประกอบ
กิจการตามที่ไดยื่นคําขอไว 

อนึ่งหากทานไมพอใจคําสั่งนี้ทานมีสิทธิอุทธรณตอเจาพนักงานทองถ่ินไดภายในสิบหาวันนับแตวัน
ทราบคาํสั่งนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 

       (ลงชื่อ)    
  (……………………………………………) 

                  ตาํแหนง    เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 


