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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2562

หลักการ
ให้มขี ้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป

เหตุผล
โดยที่การจัดการมูล ฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้ว ยสุ ขลั กษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุ ขภาพของประชาชน
การจั ดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการ
มูล ฝอยทั่ว ไปมีขั้น ตอนการดาเนิ น การหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และกาจัด สมควรกาหนดหลั กเกณฑ์
วิธีการ และมาตรการเกี่ย วกับ สุขลั กษณะในการจัดการมูล ฝอยทั่วไป หลั กเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็น
ผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่น
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดขยะมูลฝอย
ทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรให้มี ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 71 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลละองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
พ.ศ.2537 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (ฉบั บ ที่ 7)
พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ่ อ หิ น
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน และนายอาเภอสิเกา จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ข้อบั ญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับ ในเขตองค์การบริห ารส่ว นตาบลบ่อหิ น ตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นและหมายความรวมถึง
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เกิดจากอาคารที่พักอาศัย
ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันต่างๆรวมทั้งมูลฝอยที่เกิด
จากกิจกรรมต่างๆในชุมชน แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือนามาผลิตเป็น
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่นๆตามที่ราชการส่ว นท้องถิ่นกาหนดและ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
“มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ” หมายความว่ า มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
พ.ศ.2545
“มูล ฝอยที่ เป็ น พิ ษหรื อ อัน ตรายจากชุ มชน” หมายความว่า มู ล ฝอยที่เ ป็น พิษ หรื อเป็น อัน ตรายจาก
กิ จ กรรมต่ า งๆ ในชุ ม ชนที่ เ ป็ น วั ต ถุ ห รื อ ปนเปื้ อ นสารที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น สารพิ ษ สารไว ไฟ สารออกซิ ไ ดร์
สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกรัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช
ทรัพย์ สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ ไม่ร วมถึงมูล ฝอยทั่วไป มูล ฝอยติดเชื้อ กากกัมตรังสี และของเสี ยอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน

-2“การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า กระบวนการดาเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย
ทั่วไป
“น้าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไป ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสาหรับ
หลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสาหรับครอบครัวแต่ละครอบครัว
“ผู้ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ฝอย” หมายความว่ า ประชาชน และเจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคาร สถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆที่เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เป็นผู้รักษาให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 5 การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ในการดาเนิน การตามวรรคหนึ่ง ราชการส่ วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่ว ยงานของรัฐ หรือราชการส่ ว น
ท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการขน หรือกาจัดขยะมูลฝอย
ทั่วไปแทน ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินการรับทาการ
ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ผู้ดาเนินกิจการที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้และผู้ดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการดาเนินการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือจะอนุญาต
ให้บุคคลใดดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไป
แทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

-3ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือกาจัด
ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือจัดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูล
ฝอยทั่ วไปในที่ห รื อทางสาธารณะหรือกาหนดให้มีวิธีกาจัดมูล ฝอยทั่ว ไปตามที่กาหนดไว้ตามข้อบั ญญัตินี้และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 8 ราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่
ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนและกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนิน
กิจการรับทาการขนและกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณีต้องดาเนินการเก็บ ขนเละกาจักมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคน
โดยให้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ 1 การเก็บมูลฝอยทั่วไป
ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูล
ฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอย
ทั่วไปด้วย
ข้อ 10 ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ถุงสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทา
จากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
(2) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องทาจากวัสดุที่ทาความ
สะอาดง่ายมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้ ขนาด
เหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทาให้เข้าใจได้
ว่าเป็นมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ 11 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุใน
กรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณเหมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพื่ อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอย
ดังกล่ าว กรณีบรรจุในภาชนะต้องบรรจุ ในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็น
ประจาสม่าเสมอ

-4ข้อ 12 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจานวนห้องพัก
ตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สอง
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสม
หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 13 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังนี้
(1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้าฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
(2) มีพื้นและพนังของอาคารหรือห้องแยกตาม(1)ต้องเรียบ มีการป้องกันน้าซึมหรือน้าเข้า ทาด้วยวัสดุ
ที่ทนทาน ทาความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค และมีการระบายอากาศ
(๓) มีรางหรือท่อระบายน้าเสียหรือระบบน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๕) มีการกาหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่
พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปและอยู่
ห่างจากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้ อ 14 ภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยทั่ ว ไปและมู ล ฝอยน ากลั บ มาใช้ ใ หม่ ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่ายมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงพาหะนาโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
(2) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณีและมีขนาดและสีของ
ข้อความที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ 15 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่สอง
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความแข็งแรงทนทานไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้
สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้าชะมูลฝอย
ไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

-4(2) มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม
สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่งคง แข็งแรง ทาความ
สะอาดง่า ย มี ร างหรื อท่ อระบายน้ าทิ้ งหรื อระบบบาบัดน้ าเสี ย เพื่ อรวบรวมน้าเสี ย ไปจัด การตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนดห่างจากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 16 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจั ดให้มีภ าชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูล ฝอยนากลับไปใช้ใหม่ หรือ
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสม
ข้อ 17 ราชการส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดาเนิ นการภายใต้
ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่ งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บมูลฝอย
ทั่ว ไปโดยท าเป็ น ธุร กิ จ หรื อ โดยได้ รั บ ผลประโยชน์ต อบแทนด้ว ยการคิด ค่ าบริ การ แล้ ว แต่ ก รณี ต้อ งจัด ให้ มี
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 18 ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่ว นท้องถิ่นร่วมกับหน่ว ยงานของรัฐหรือราชการส่ว น
ท้องถิ่นอื่น ที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บ ขน หรือกาจัด
มูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจั ดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ที่จัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนาเข้ามาคัดแยกได้ มี
การรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
(2) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจน
(3) มีการระบายอากาศ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(4) จัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ สาหรับใช้งานและชาระล้างร่างกาย
(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค
(6) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดาเนินการที่อาจให้เกิดเหตุราคราญ
หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

-6(8) มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย และน้าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดาเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือ
แสวงหากาไรต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่และให้ราชการส่วนท้องถิ่น
กากับดูแลการดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ 19 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอยทั่วไป
ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ 2
การขนมูลฝอยทั่วไป
ข้อ 20 ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลง
ร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่ นมอบให้ดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วน
ท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการขนมูลฝอยทั่วไป โดยทา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่
ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์
หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจน
เครื่องปฐมพยาบาลไว้ประจารถขนมูลฝอยทั่วไปด้วย
ผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และผ่านการฝึกอบรมให้มี
ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานส่วน
ท้องถิ่นกาหนด โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 21 กาหนดการขนมูลฝอยทั่วไปต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือกาหนดวันในการขนตามประเภทมูลฝอยหรือตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิน่ กาหนด
(2) ใช้ยานพาหนะขนมูลมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กาหนดในข้อบัญญัติ และต้องมีการทาความ
สะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะเป็นประจาทุกวัน
(3) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปที่มี
ลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้าไม่ท่วมขัง ทาความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้า
เสียหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกาหนด และมีการป้องกันเหตุราคาญและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
(4) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้า
เสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
(5) ต้องมีมาตรการควบคุมกากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง
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(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบที่ง่ายต่อการ
บรรจุขนถ่าย และทาความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
(2) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้าจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และ
น้าเสียจากมูลฝอยไปบาบัดในระบบบาบัดน้าเสีย
(3) ต้องมีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความราคราญ และสามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
กรณีบุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่ว นท้องถิ่นให้ เป็นผู้ ดาเนิ นการขนหรือกาจัด
มูลฝอยทั่วไปแทน ภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่น
ด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตั วถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูล
ฝอยทั่วไปพร้อมกับแสดงป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยให้ระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลนั้น
นาไปส่งกาจัดและระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปใน
บริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กรณีบุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลซึ่งได้รับอนุญาต ให้ ผู้ ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่
ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูล ฝอยทั่ว ไป พร้ อมกับแสดงแผ่ นป้ายขนาดที่ส ามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ 23 ในกรณีที่มีความจาเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บ
และขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้
สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะและการขนถ่ายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่าย มีการ
ป้องกันน้าซึมหรือน้าเข้า มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(2) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียและทิ้งน้าที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
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การกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ข้อ 24 ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่
ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินการรับทาการ
กาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัด
ให้ มี ผู้ ป ฏิ บั ติห น้ า ที่ ก าจั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไปและจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ที่ อ าจเกิด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง าน
อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กาจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่กาจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 25 การกาจัดมูลฝอยทั่วไปต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) การกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทาการก่อสร้างระบบกาจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกากับการ
ดาเนินงานกาจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพื่อป้องกันไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(2) ไม่นาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจาก
วัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากาจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป
ข้อ 26 การกาจัดมูลฝอยทั่วไปให้ดาเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(1) การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล
(2) การเผาในเตาเผา
(3) การหมักทาปุ๋ยและการหมักทาก๊าชชีวภาพ
(4) การกาจัดแบบผสมผสาน
(5) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนด
ข้อ 27 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผล
การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณพียงพอในการฝั่งกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุราคาญ หรือความ
เสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย
(2) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่สาหรับ
ปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน

-9(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้าใต้ผิวดินจากน้าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและ
ด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม
(๔) มีระบบรวบรวมน้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน
น้าใต้ดิน และมีกระบวนการบาบัดน้าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนามูลฝอยทั่วไปไปฝั่งกลบ และปิดบังการฝั่งกลบเมื่อ
บ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และแมลงพาหนะนาโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดาเนินการ
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าชออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาทาลายก๊าช หรือมีระบบการ
นาก๊าชไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(๘) มีบ่อสาหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้าใต้ดิน และในระหว่างการดาเนินการฝังกลบ ให้รายงานผล
การตรวจสอบคุณภาพน้าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ข้อ 28 การเผาในเตาเผาต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบาย
อากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อบัญญัตินี้
(๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่สาหรับ
ปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน
(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบการควบคุม
คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๖) มีการบาบัดน้าเสียจากระบบกาจัด และน้าเสียใดๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กาจัดให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) มีพื้นที่สาหรับเก็บเถ้าหนักที่ทีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนาเถ้าหนัก
ไปกาจัดเป็นประจา โดยใช้วิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ทีม่ ีการป้องกันน้าชะขี้เถ้า
ปนเปื้อนแหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการนาเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

-10(๘) มีพื้นที่สาหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนาเถ้าลอย
ออกไปกาจัดเป็นประจา โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมี
ระบบการนาเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ข้อ 29 การหมักทาปุ๋ยหมักและการหมักทาก๊าซชีวภาพ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
(2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนามาหมักทาปุ๋ยหรือทาก๊าชชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาด
พื้นที่เหมาะสมและมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว
(3) มีระบบบาบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
(4) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความราคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักทาปุ๋ยหรือหมักทาก๊าชชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบกาจัด
หรือส่งไปกาจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนามูลฝอยทั่วไปที่นา
กลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์
(6) ต้องบาบัดน้าชะมูลฝอยทั่วไป น้าเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักทาปุ๋ยหรือทาก๊าช
ชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) กรณีหมักทาก๊าชชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนาก๊าชชีวภาพไปใช้ประโยชน์และมี
ระบบเผาก๊าชทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าชชีวภาพหยุดการทางาน
ข้อ 30 การกาจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการกาจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีที่กาหนดตามข้อบัญญัตินี้
หมวดที่ 3
ใบอนุญาต
ข้อ 31 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 32 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตพร้อม
กับเอกสารและหลักฐานตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

-11ข้อ 33 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึก
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายมนระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอลงนามไว้ในบันทึกด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่เสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ 34 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้า(หรือตามที่เห็นสมควร)วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 35 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้
เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 36 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 37 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงาน เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตเดิม
เท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 38 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

-12ข้อ 39 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไม่ป ฏิบั ติหรื อปฏิบั ติไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 40 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 41 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวดที่ 4
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ 42 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการขนมูลฝอยทั่วไป
ของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เขตพื้ น ที่ ที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มอบให้ บุ ค คลอื่ น ด าเนิ น การแทนจะต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการขนและกาจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อที่ 43 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ
นี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับ
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินการกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจานวน
ข้อ 44 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน กาจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน
(1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
20 บาท
(2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตรให้คิดเป็นหน่วยละ
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ
20 บาท
(เศษส่วนไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
30 บาท
(4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย เดือนละ 50 บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
(1) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
ครั้งละ
30 บาท
(2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 50 บาท .
(3) ในกรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
ครั้งละ
80
บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
2. ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
(1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
20 บาท
(2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตรให้คิดเป็นหน่วยละ
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ
20 บาท
(เศษส่วนไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
30 บาท
(4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย เดือนละ 50 บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

(ข) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
(1) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
หน่วยละ
30 บาท
(2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยละ
50 บาท
(3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
80 บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ค) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักท่องเที่ยวให้คิดเพิ่มในอัตรา 2 บาทต่อคนต่อ
วัน
3. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทา
เป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับทาการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
2,000 บาท
(ข) รับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
3,000 บาท

อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการ เก็บ ขน และกาจัด
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป

๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
(1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
30 บาท
(2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ
40 บาท
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน 10 ลิตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
60
บาท
(4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ
100
บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
(2) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
ครั้งละ
50 บาท
(2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 80 บาท .
(3) ในกรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
ครั้งละ
100 บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
2 ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
(1)กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
30 บาท
(2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตรให้คิดเป็นหน่วยละ
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ
40 บาท
(เศษส่วนไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
60 บาท
(4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย เดือนละ 100 บาท

(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
(1) กรณีที่มปี ริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
ครั้งละ
50 บาท
(2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ
80
บาท
(3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย
ครั้งละ 100
บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ค) ค่ากาจัดขยะมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักท่องเที่ยวให้คิดเพิ่มในอัตรา 2 บาทต่อคนต่อวัน

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...................................................................
เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ...............................
โดย.........................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฎตาม
....................................................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่..........................หมูท่ ี่...............ตรอก/ซอย...............................ถนน..........................................................
แขวง/ตาบล ........................................................................................ผู้ขออนุญาต
พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าขอได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ..................................
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ..................................................................................
....................................................................................................................................................................................
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
สาเนาหนังสือรับองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นจริงทุกประการ

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

ส่วนของเจ้าหน้าที่
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
1) ..................................................................
2) ..................................................................
3) ....................................................................

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ ....................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............................เดือน...........................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
1) ..................................................................
2) ..................................................................
3) ....................................................................
ดังนั้นกรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน......วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

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

ที่ ตง 76201/

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
..... สิงหาคม 2562

เรื่อง คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ..................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาอนุญาต/ต่ออายุใบอนุยา เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...........................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึงนั้น
เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือ
บาบัดน้าเสียและอื่นๆของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังนี้
1) ......................................................................................................
2) ........................................................................................................
3) ........................................................................................................
4) .........................................................................................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดาเนินการพิจารณาการ
อนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง..................................................
เจ้าพนักงาท้องถิ่น

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..................................................................................................................................................
ที่ ศก 80801/ ..........................................................วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ...............
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.........................................................
และได้ออกใบรับคาขออนุญาต เลขที่.................ลงวันที่........เดือน...............................พ.ศ. ................นั้น
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัดของเสียและ
อื่นๆของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า
ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
ไม่ครบ ดังนี้
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................
3) ...................................................................................
4) ...................................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า
สมควรอนุญาต
สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ...............................................................................
2. ................................................................................
3. .................................................................................
4. .................................................................................
ไม่สวมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)....................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง....................................................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ ตง 76201/

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ ตง 92150
..... สิงหาคม 2562

เรื่อง

แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................................

เรียน ..................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาอนุญาต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. .....................................................................................
2.......................................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึงนั้น
เนื่องจากมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว ดังนี้
1) ......................................................................................................
2) ........................................................................................................
3) ........................................................................................................
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน บับแต่วันที่
........................................และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

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

ที่ ตง 76201/

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ ตง 92150
..... สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.....................................................................................
เรียน ..................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาอนุญาต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ
ใบอนุญาต ณ สานักงาน........................................................................ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

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

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.........................................
เล่มที่.............เลขที่............/..................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.......................................................สัญชาติ...........................................
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ตาบล........................อาเภอ.............................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์..............................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท.................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.........หมู่ที่..............ตาบล..............................อาเภอ...................................จังหวัด ...................................
หมายเลขโทรศัพท์..............................................
อัตราค่าธรรมเนียม......................................บาท(.......................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่...........เลขที่.........................ลงวันที่............................................
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
ข้อกาหนดท้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
(4.1) ................................................................................................
(4.2) .................................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .........................
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ........................

(ลงชื่อ)................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง..................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ

คาเตือน
ตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทถ้วน
(2)หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่อใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุด

รายการต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ ตง 76201/

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ ตง 92150
..... สิงหาคม 2562

เรื่อง คาสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน ..................................................................................
อ้างถึง 1. ใบรับคาอนุญาต/ต่ออายุใบอนุยา เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .................
2 หนังสือแจ้งคาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ที่.......................ลว..................
ตามทีท่ ่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...........................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคาแนะนาให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่กาหนด ตามที่อ้างถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังนี้
1. ....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................
ดังนั้น อาศัยอานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้า
พนักงาน
ท้องถิ่นจึงมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นคาขอไว้
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคาสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันทราบคาสั่งนี้
ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการ
บังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง..................................................
เจ้าพนักงาท้องถิ่น

