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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครึ่ง 

เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2565 
 

 

หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 

แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 34/1 กำหนดใหราชการสวนทองถิ ่นดำเนินการเก็บ ขน  

และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และในการนำสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บไดไปดำเนินการใช หรือหาประโยชน 

รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ และวิธ ีการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามหลักเกณฑ วิธ ีการ  

และเงื่อนไข ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

 

 

เหตุผล 

  เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย 
ใหเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ สามารถควบคุมปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรค และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอน
รำคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลครึ่ง โดยสมควรกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาธรรมเนียม การใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2560  
ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ใหกระทำไดโดยการตราเปน 
เทศบัญญัติ จึงเห็นควรตราเทศบัญญัตินี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลครึ่ง 

เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2565 

  โดยที่เปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครึ่ง วาดวยการจัดการมูลฝอย จึงอาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา 60 และมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แกไขเพิ ่มเติมถึง  

(ฉบับที่14) พ.ศ.2562) ประกอบกับความในมาตรา 34/1 และมาตรา 34/3 แหงพระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

บัญญัติใหราชการสวนทองถิ่นมีหนาที่ออกขอกำหนดของทองถิ่นกำหนดหลักเกณฑการจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปดใหประชาชนเขาไปได กำหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

และกิจการอื่นใดที่จำเปนเกี่ยวของกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ โดยใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 

โดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลครึ่ง และผูวาราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2565” 

  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี ้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง ตั ้งแตเมื ่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง แลวเจ็ดวัน  

  ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัด หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

  ทั้งนี้ ใหยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตําบลครึ่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕52  

เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ “มูลฝอย” และใหใชเทศบัญญัติเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2565  

นี้แทน 

  ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี ้

  “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส

อาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น หมายรวมถึงมูลฝอย 

ติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “ที ่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่สาธารณะ หรือทางซึ ่งมิใชเป นของเอกชน  

และประชาชนสามารถใชประโยชน หรือใชเปนทางสัญจรได 

 “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สำนักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยาง

อื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  

 “ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลตำบลครึ่ง 

 “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง 

 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล หรือผูซึ่งเจาพนักงาน

ทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที ่

 ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้ และใหมีอำนาจออก

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้
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หมวด 1 

บทท่ัวไป 

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

ขอ 6 การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยในเขตพื้นที่ของราชการสวนทองถิ่น ใหเปนหนาที่และอำนาจ

ของราชการสวนทองถิ่นนั้น 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่น รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือเอกชนเปนผูดำเนินการหรือทำรวมกับ

ราชการสวนทองถิ่นก็ได 

ในกรณีที ่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ ่น อาจมอบใหกลุ มวิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลใด

ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น อาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนิน

กิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั ่วไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดร ับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

แตใหผูดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสียอันตราย

ดังกลาว แจงการดำเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ขอ 7 ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกำจัดมูลฝอย  

หรือเขตพ้ืนที่ทีร่าชการสวนทองถิ่น หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอำนาจของราชการสวนทองถิ่น และระเบียบปฏิบัติไดตามความ

จำเปน  

ขอ 8 หามมิใหผู ใดถาย เท ทิ้ง หรือทำใหมีขึ ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอย เวนแตเปน 

การถาย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกำหนด หรือจัดใหใหราชการสวนทองถิ่น 

จัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ หรือกำหนดใหมีวิธีกำจัดมูลฝอยตามที่กำหนดไว 

ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ 9 หามมิใหผูใดทำการขนถาย เท คุยเขี่ยหรือขุดมูลฝอยในภาชนะที่รองรับ รถขน หรือสถานที่

พักมูลฝอยใด ๆ ของราชการสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูที่จะไดรับอนุญาตใหเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอย 

ขอ 10 ราชการสวนทองถิ ่น หรือราชการสวนทองถิ ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ          

สวนทองถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่น 

มอบใหดำเน ินการขน และกำจัดมูลฝอยภายใตการควบคุมดูแลของราชการส วนทองถิ่น รวมทั ้งบุคคล 

ซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ ่นใหดำเนินกิจการรับทำการขน และกำจัดมูลฝอยโดยทำเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณี ตองดำเนินการขน และกำจัดมูลฝอยใหเปนไป

ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขที่กำหนดไวตามเทศบัญญัตินี้  

ในการจัดการมูลฝอยตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอย โดยใหมีคุณสมบัติ

ตามที่กำหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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หมวด 2 

หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอย 

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

สวนที่ 1 

การเก็บมูลฝอย 

  ขอ 11 เพื ่อประโยชนในการเก็บมูลฝอย ใหผู ซึ ่งกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอยางนอย 

เปนมูลฝอยและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยใหคัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใชใหมออกจากมูลฝอยดวย 

  ขอ ๑2 ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย และมูลฝอยนำกลับมาใชใหมตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

  (๑) ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไป และมูลฝอยนำกลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจาก

วัสดุอื่นท่ีมีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึม และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 

  (๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย และมูลฝอยนำกลับมาใชใหมตองทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดงาย

มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั ่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนำโรคไดขนาดเหมาะสม

สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถายและเทมูลฝอย 

  ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหทำสัญญาลักษณเปนสี 

หรือขอความที่ทำใหเขาใจได และสามารถมองเห็นไดชัดเจนวาเปนสำหรับมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยนำกลับ 

มาใชใหม ทั้งนี้ ควรมีสีเฉพาะสำหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแตละประเภท ดังนี้ 

  (1) สีน้ำเงิน สำหรับมูลฝอย 

  (2) สีเขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย 
(3) สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใชใหม 

(4) สีสม สำหรับมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะโปรงใสก็ได 

  ขอ ๑3 ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอย หรือมูลฝอยนำกลับมาใชใหม ในถุงหรือภาชนะบรรจุ 

ในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณที ่เหมาะสมและมัดหรือปดปากถุงใหแนนเพื ่อปองกันการหกหลน 

ของมูลฝอยดังกลาว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณที ่เหมาะสมและมีการทำความสะอาด 

ภาชนะบรรจุอยางสม่ำเสมอ 

  ขอ ๑4 ใหเจ าของหรือผู ครอบครองอาคารที ่อยู อาศัย สถานประกอบการ สถานบริการ  

โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที ่มีปริมาณมูลฝอยตั ้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน ตองจัดใหมี 

ที ่พ ักรวมมูลฝอย และภาชนะรองรับมูลฝอย และมูลฝอยนำกลับมาใชใหมใหเพียงพอ และมีขนาดใหญ 

ตามความเหมาะสม หรือตามคำแนะนำของเจาพนักงานทองถิ่นกำหนด  

  ขอ ๑5 ที่พักรวมมูลฝอย ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนอาคาร หองแยก หรือเปนพื้นที่สวนกลาง และมีการปองกันน้ำฝน หรือภาชนะรองรับมูล

ฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญที่สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน 

  (๒) พื้นและผนังของอาคาร หองแยก หรือพื้นที่สวนกลาง ตาม (๑) ตองเรียบ มีการปองกันน้ำซึม

หรือน้ำเขา ทำความสะอาดงาย สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศ 
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  (๓) มีรางหรือทอระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมาย

ที่เก่ียวของกำหนด 

  (๔) กรณีอาคาร หรือหองแยก ตองมีประตูปด-เปดกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอย 

ไดโดยสะดวก 

  (๕) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยมีขอความที่มีขนาดเห็นไดชัดเจนวา 

“ที่พักรวมมูลฝอย” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 

  ที่พักรวมมูลฝอยตองตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวม และขนถายมูลฝอย โดยอยูหาง

จากแหลงน้ำเพื ่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที ่เจาพนักงานทองถิ ่นกำหนด 

โดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ขอ ๑6 ภาชนะรองรับมูลฝอย และมูลฝอยนำกลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต 

สองลูกบาศกเมตรขึ้นไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

  (๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนำโรคได 

สะดวกตอการขนถายมูลฝอย และสามารถลางทำความสะอาดไดงาย มีระบบรวบรวมและปองกันน้ำชะมูลฝอย          

ไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 

  (๒) มีการทำความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 

  ภาชนะรองรับมูลฝอย และมูลฝอยนำกลับมาใชใหมที ่มีขนาดใหญตามวรรคหนึ่ง ตองตั ้งอยู 

ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกตอการขนยาย และไมกีดขวางเสนทางจราจร แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ 

มั่นคง แข็งแรงทำความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ำทิ้งหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการ

ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด หางจากแหลงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร 

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ขอ ๑7 ราชการสวนทองถิ่นสามารถดำเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่น

อื่นท่ีดำเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดำเนินการ

เก็บมูลฝอยภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และเปนบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ ่นใหดำเนินกิจการร ับทำการเก็บมูลฝอยโดยทำเปนธ ุรกิจ หรือโดยไดร ับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการแลวแตกรณี พรอมทั้งตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทำหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยก 

มูลฝอย และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว 

  ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจำปและไดรับความรูดานสุขอนามัยและ 

ความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของ     

เจาพนักงานสาธารณสุข 

  ขอ 18 การดำเนินกิจการตาม ขอ 17 วรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีสถานที่คัดแยกมูลฝอยโดยตอง

ดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะนำเขามาคัดแยกไดมีการ

รักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 

(๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ ไดชัดเจน 
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  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๔) จัดใหมีหองน้ำหองสวม อางลางมือท่ีสะอาด เพียงพอ สำหรับใชงานและชำระลางรางกาย 

  (๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนำโรค 

  (๖) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุ

รำคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด 

  (๗) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย และมีการบำรุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

  (๘) มีระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 

น้ำทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวของกำหนด  

  ขอ 19 หามมิใหผูประกอบกิจการ หรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกำเนิดมูลฝอย

ทิ้งสิ ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบของเสีย  

ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป 

สวนที่ ๒ 

การขนมูลฝอย 

  ขอ 20 ราชการสวนทองถิ่นสามารถดำเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น   

ที่ดำเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดำเนินการขน

มูลฝอยภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ ่น และบุคคลซึ ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดำเนินกิจการรับทำการขนมูลฝอยโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

แลวแตกรณี โดยตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทำหนาที่ขนมูลฝอย และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ที่เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว หรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและ

เครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจำรถเก็บและขนมูลฝอยดวย 

  ผูปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจำป และผานการ

ฝกอบรมใหมีความรู ด านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ วิธ ีการ และเงื ่อนไข 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนด 

  ขอ 21 การดำเนินการขนมูลฝอย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี ้

  (๑) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภท ไดแก มูลฝอย และมูลฝอยนำกลับมาใชใหม หรือมูลฝอยที่เปน

พิษหรืออันตรายจากชุมชน เปนตน และกำหนดวันในการรับขนตามประเภทของมูลฝอย หรือตามที ่ราชการ 

สวนทองถิ่นกำหนด 

  (๒) ยานพาหนะสำหรับขนมูลฝอย กำหนดใหมีคุณลักษณะและมาตรฐานตามที ่กำหนดใน 

เทศบัญญัตินี้ และตองมีการทำความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอย และบริเวณที่จอด

เก็บยานพาหนะเปนประจำทุกวัน 

  (๓) ตองจัดใหมีสถานที่ลางยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ที่เก่ียวกับการขนมูลฝอยที่มีลักษณะ

เปนพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน น้ำไมทวมขัง ทำความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย 

เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนดและมีการปองกันเหตุรำคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 
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  ขอ 22 ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

  (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดขยะมูลฝอยในระหวางขน เปนแบบ

ที่งายตอการบรรจุ ขนถาย และทำความสะอาด ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของ

ผูปฏิบัติงานในขณะขนถายมูลฝอย 

  (๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอย เพื่อมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 

  (๓) มีส ัญลักษณ หรือสัญญาณไฟติดไว ประจำยานพาหนะชนิดไมก อใหเกิดความรำคาญ  

และสามารถมองเห็นไดในระยะไกล เพื่อปองกันอุบัติเหตุกรณีบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งไดรับมอบจากราชการ 

สวนทองถิ่นใหเปนผูดำเนินการเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอยใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวย

ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอย พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถ

มองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวทีย่านพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่

บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ ่งไดรับอนุญาต ใหผู ไดร ับอนุญาตแสดงชื ่อบุคคลหรือนิติบุคคล  

เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอย พรอมกับ

แสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยูหมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่

ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

  ขอ 23 ในกรณีที่มีความจำเปนราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต

ขอตกลงรวมกัน หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดำเนินการเก็บและขนมูลฝอย 

หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดำเนินกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยโดยทำเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี อาจจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยก็ได 

  สถานีขนถายมูลฝอยตามวรรคหนึ ่งตองมีลักษณะและการขนถายที ่เปนไปตามหลักเกณฑ 

และสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

  (๑) มีลักษณะเปนอาคาร หรือพื้นที่ซึ ่งมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ตองพักรอ 

การขนถายมีการปองกันน้ำซึมหรือน้ำเขา มีการระบายอากาศ และแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๒) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนำโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ

ดำเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกีย่วของ 

  (๓) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำท้ิงที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ำท้ิงตามกฎหมายที่เก่ียวของ  
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สวนที่ ๓ 

การกำจัดมูลฝอย 

  ขอ ๒4 ราชการสวนทองถิ ่น หรือหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ ่นอื ่นที ่ดำเนินการ 

ภายใตขอตกลงรวมกัน ซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดำเนินการกำจัดมูลฝอย หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลซึ่ง

ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณี ตองจัดใหมีผู ปฏิบัติงานซึ่งทำหนาที่กำจัดมูลฝอยทั ่วไป 

และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือเครื่องมือปองกัน

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล

ติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยดวย 

  ผูปฏิบัติหนาที่กำจัดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจำป และผานการ

ฝกอบรมใหมีความรู ด านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ วิธ ีการ และเงื ่อนไข                

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนด 

  ขอ ๒5 การกำจัดมูลฝอยตองดำเนินการ ดังตอไปนี ้

  (๑) กำจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยใหศึกษาความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดกอนทำการกอสรางระบบกำจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกำกับการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยให

เปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย เพื่อปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

  (๒) ไมนำของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน หรือของเสียจากวัตถุดิบ ของเสีย 

ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เปนพิษ

หรืออันตรายจากชุมชนมากำจัดรวมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัตินี้ 

  ขอ ๒6 การกำจัดมูลฝอยใหดำเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี ้

  (๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๒) การเผาในเตาเผา หรือในพ้ืนที่ที่กำหนด 

  (๓) การหมักทำปุยและการหมักทำกาซชีวภาพ 

  (๔) การกำจัดแบบผสมผสาน 

  (๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนด 

  ขอ 27 การดำเนินการกำจัดมูลฝอยตามขอ 26 ใหเปนไปตามหลักเกณฑที ่กำหนดไว ใน

กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป ซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่น

ที่เก่ียวของ 
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หมวด ๓ 

การมอบหมายใหเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย 

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

  ขอ 28 การมอบหมายใหหรือกลุมวิสาหกิจชุมชน เอกชนดำเนินการ หรือรวมดำเนินการเก็บ ขน 

หรือกำจัดมูลฝอยใหดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดการมูลฝอย 

หมวด 4 

ใบอนุญาต 

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

  ขอ 29 ผู ใดประสงคจะดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด จากการจัดเก็บมูลฝอย  

โดยทำเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองไดรับใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่น 

  ใบอนุญาตที่ออกใหตามวรรคหนึ่งใหมีอายุ ดังตอไปนี ้

  (1) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

  (2) ใบอนุญาตการกำจัดมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

  ผูใดไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการรักษาความ

สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

  ขอ 30 ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามขอ 29 ใหยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว

ทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

  (๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

  (3) อื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกำหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

  (4) หลักฐานอื่นที่จำเปน เชน ใบรับรองแพทยการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงาน 

  ขอ 31 เมื ่อไดรับคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคำขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตองครบถวนให 

เจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจ ัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื ่นเพิ ่มเต ิมภายในระยะเวลาที ่กำหนด  

โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

  เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผู ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที ่กำหนดใน 

เทศบัญญัตินี้ 
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  ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาต

ไดภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือ

แจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได

ขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำ

ขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  

  ขอ 32 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

  ขอ 33 ในการใหบริการตามใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาตตองทำสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ 

ทุกราย โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ 

ในกรณีผิดสัญญา  

  ขอ 34 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคำขอพรอมกับ

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

  ผูที่ยื่นขอตออายุใบอนุญาตไมทันกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบกิจการตอไป 

และไดมายื่นขอตออายุใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมภายในกำหนดหกสิบวัน นับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว 

ใหถือวาไดยื่นขอตออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลากำหนดและการประกอบกิจการในระหวางนั้น ใหถือเสมือนวา

เปนการดำเนินการของผู ร ับใบอนุญาต แตเมื ่อไดรับอนุญาตใหตอใบอนุญาต ผูนั ้นจะตองเสียคาปรับเพิ ่มอีก 

รอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตหากพนกำหนดหกสิบวันตองดำเนินการขอใบอนุญาตใหม 

  ขอ 35 เมื่อผูรับใบอนุญาตจะเลิกการใหบริการแกผูรับบริการใดจะตองทำเปนหนังสือแจงพนักงาน

ทองถิ่นกอนสามสิบวัน กอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหมภายในกำหนด 

ขอ 36 เมื่อผูรับใบอนุญาต ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคำขอเลิกการดำเนินกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กำหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

  ขอ 37 หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต ใหยื ่นคำขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบที่กำหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

  ขอ 38 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย       

ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ขอ 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบ 

และ เสียคาธรรมเนียมตามที่กำหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี ้

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจงความ       

ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต          

นำใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  ขอ 40 ในกรณีที ่ปรากฏวาผู ร ับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาต

ไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

  ขอ 41 เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนญุาตอีก 

  (๒) ตองคำพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หรือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ 

เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวง 

หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 

  ขอ 42 คำสั่งพักใชใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทำเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต

ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคำสั่งดังกลาว ใหสงคำสั่งโดยทางไปรษณีย         

ตอบรับ หรือใหปดคำสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผูรับใบอนุญาตและ            

ใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคำสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปดคำสั่ง แลวแตกรณี 

  ขอ 43 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกำหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 หมวด 5 

คาธรรมเนียม คาบริการ และคาปรับ 

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

  ขอ 44 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน 

และกำจัดมูลฝอย ของราชการสวนทองถิ ่น หรือเขตพื ้นที ่ที ่ราชการสวนทองถิ ่นมอบใหบุคคลอื ่นดำเนินการ 

แทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย แกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กำหนด 

ไวทายเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 





บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลครึ่ง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2565 

ลำดับ รายการ อัตรา (บาท) 

1 คาธรรมเนียมใบอนุญาต 

1. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย โดยทำเปนธุรกิจ                        

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                               ฉบับละ 

2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการกำจัดมูลฝอย  โดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                                                           ฉบับละ 

3. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอย โดยทำเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                               ฉบับละ 

 

 

500 

 

500 

 

500 

2 

 

คาธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย  

1.คาเก็บและขนมูลฝอยรายเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย                    

    ก. กรณปีริมาณวันละไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือไมเกิน 25 ลิตร                 เดือนละ 

    ข. กรณมีปีริมาณตอวันเกิน 20 กิโลกรัมแตไมถึง 120 กิโลกรัม  

       หรือเกิน 25 ลิตร แตไมถึง 150 ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ 25 ลิตร  

       หรือเศษของแตละ 25 ลิตร                                                       เดือนละ 

2.คาเก็บและขนมูลฝอยในลักษณะเปนครั้งคราวที่มีปริมาณมูลฝอย 

    ก. กรณปีริมาณครั้งละไมเกิน 120 กิโลกรัม หรือไมเกิน 600 ลิตร            เดือนละ 

    ข. กรณีมีปริมาณตอครั้งเกิน 120 กิโลกรัมแตไมถึง 240 กิโลกรัม  

       หรือเกิน 600 ลิตร แตไมถึง 1,200 ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ 25 ลิตร  

       หรือเศษของแตละ 25 ลิตร                                                       เดือนละ 

 

 

30 

 

 

100 

 

80 

 

 

120 

3 คาธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอย 

1.คาการกำจัดมูลฝอยรายเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย 

    ก. กรณปีริมาณวันละไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือไมเกิน 25 ลิตร                   เดือนละ 

    ข. กรณีมีปริมาณตอวันเกิน 20 กิโลกรัมแตไมถึง 120 กิโลกรัม  

       หรือเกิน 25 ลิตร แตไมถึง 150 ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ 25 ลิตร  

       หรือเศษของแตละ 25 ลิตร                                                         เดือนละ 

2.คาการกำจัดมูลฝอยในลักษณะครั้งคราวที่มีปริมาณมูลฝอย 

    ก. กรณปีริมาณครั้งละไมเกิน 120 กิโลกรัม หรือไมเกิน 600 ลิตร             เดือนละ 

    ข. กรณีมีปริมาณตอครั้งเกิน 120 กิโลกรัมแตไมถึง 240 กิโลกรัม  

       หรือเกิน 600 ลิตร แตไมถึง 1,200 ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ 25 ลิตร  

       หรือเศษของแตละ 25 ลิตร                                                         เดือนละ 

 

 

30  

 

 

50  

 

80 

 

 

120 

4 อัตราคาออกใบแทน (กรณีตนฉบับสูญหายหรือถูกทำลาย)                      ฉบับละ 200 

 

 



 

 

 

 

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

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

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

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

โดย......................................................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนาม 

แทนนิติบุคคลปรากฏตาม.............................................................................................................................................. 

ที่อยูเลขที่.........................................หมูที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................... 

แขวง/ตำบล...........................................เขต/อำเภอ.............................................จังหวัด.............................................. 

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

 ๒. พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

     สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที ่เกี ่ยวของ ไดแก.................................................................. 

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

  � เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกำหนด คือ 

  ๑)....................................................................... 

  ๒)...................................................................... 

ขอรับรองวาขอความในคำขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

(............................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำขอเลขที่............/................ 
 

เจาหนาที่กรอก 

คำสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตตามคำรองขอ 

(.......)  ไมอนุญาตตามคำรองขอ 

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

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

                 (...........................................................) 

                     นายกเทศมนตรตีำบลครึ่ง 

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



สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขที่............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 

       ไมครบ คือ 

    ๑).............................................................. 

    ๒).............................................................. 

    ๓).............................................................. 

       

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

       (..........................................) 

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

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขที่..........................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 

       ไมครบ คือ 

    ๑).............................................................. 

    ๒).............................................................. 

    ๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน......วันนับตั้งแต 

วันนี้เปนตนไป 

 

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

      (..........................................) 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่ ชร 55101/                                                                     สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง                                                                                          

                                                                       อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๕๗1๔๐ 

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

เรื่อง  คำแนะนำใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

เรียน  ................................................................................................... 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขที่.............ลงวันที่.......เดือน...................พ.ศ. .......... 

 ตามที่ทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.....................................................

และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น 

 เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกำจัดหรือ

บำบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง ครบถวน ตามที่กำหนดไวใน

ขอกำหนดของทองถิ่น ดังนี ้

๑) .................................................................................................................................... 

๒) .................................................................................................................................... 

๓) .................................................................................................................................... 

๔) .................................................................................................................................... 

 ฉะน ั ้น จ ึงขอให ท านแก  ไขให ถ ูกต องและสมบ ูรณ เพ ื ่อเจ าพน ักงานทองถ ิ ่นจะได ดำเน ินการ                        

พิจารณาการอนุญาตตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (ลงชื่อ) 

 

  (............................................) 

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

  เจาพนักงานทองถิ่น 

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล 

โทร/โทรสาร. ๐๕๓-๗๙๗๑๗๖ 

 

 

 

 



 บันทกึขอความ 
สวนราชการ เทศบาลตำบลครึ่ง 

ที ่  ชร           / วันที ่        

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน เจาพนักงานทองถิ่น 

 ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...........................................และ                     

ไดออกใบรับคำขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น 

 จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและ

อื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

  ครบถวนถูกตองตามท่ีกำหนดไวในขอกำหนดของทองถิ่น 

  ไมครบ ดังนี้ 

 ๑) .......................................................................... 

 ๒) .......................................................................... 

 ๓) .......................................................................... 

 ๔) .......................................................................... 

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา     สมควรอนุญาต 

       สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี ้

     ๑) ..................................................................................... 

     ๒) ..................................................................................... 

     ๓) ..................................................................................... 

     ๔) ..................................................................................... 

      ไมสมควรอนุญาต 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 (ลงชื่อ) 

(............................................) 

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

เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ ชร 55101/                                                                     สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง                                                                                                             

                                                                       อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๕๗1๔๐ 

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

เรื่อง แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................. 

เรียน ............................................................................. 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

สิ่งที่สงมาดวย    ๑. ................................................................................................ 

  ๒. ................................................................................................. 

 ตามที่ทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................................................................

และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคำขออนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น 

 เนื่องจากมีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคำสั่งไมอนุญาตได

ภายในเวลา ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคำขอดังกลาวดังนี้ 

  ๑. .................................................................................. 

  ๒. ................................................................................... 

  ๓. ................................................................................... 

 ดังนั้น จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา ๑๕ วันนับแตวันที่............................... 

และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

  (ลงชื่อ) 

 (............................................) 

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

 เจาพนักงานทองถิ่น 

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล 

โทร/โทรสาร. ๐๕๓-๗๙๗๑๗๖ 

 

 



 

 

 

ที่ ชร 55101/                                                                     สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง                                                                                                             

                                                                       อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๕๗1๔๐ 

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

เรื่อง แจงการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................. 

เรียน ............................................................................. 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

 ตามที่ทานไดยื ่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................และ               

ราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคำขออนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น 

 บัดนี้ เจาพนักงานทองถิ ่นไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอใหทานมาติดตอ           

ขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง พรอมชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนเงิน.........................บาท

(.........................................................) ภายใน ๑๕ วันนับแตวันไดรับหนังสือนี ้

 ทั้งนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว กรุณาแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น          

ทราบดวย 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

  (ลงชื่อ) 

 (............................................) 

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

 เจาพนักงานทองถิ่น 

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล 

โทร/โทรสาร. ๐๕๓-๗๙๗๑๗๖ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

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

 (๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให........................................................................สัญชาติ...................... 

อยูบานเลขที่..............หมูที่........ตำบล.............................อำเภอ...........................จังหวัด.................................... 

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท................................................. 

ตั้งอยูเลขที่......................หมูที่..........ตำบล.............................อำเภอ...........................จังหวัด............................... 

หมายเลขโทรศัพท.................................. 

 อัตราคาธรรมเนียมปละ............................บาท (.........................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลมที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

 (๒) ผู ร ับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขที ่กำหนดใน

ขอกำหนดของทองถิ่น 

 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวของ

โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

 ๔.๑) ............................................................................................................................... 

 ๔.๒) ............................................................................................................................... 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ............. 

 

 (ลงชื่อ) 

 (............................................) 

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

 เจาพนักงานทองถิ่น 

คำเตือน (๑) ผู ร ับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี ้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

พรอมเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

(มีตอดานหลัง) 

 



(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ที่สิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่ ชร 55101/                                                                     สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง                                                                                                             

                                                                       อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๕๗1๔๐ 

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

เรื่อง คำสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ.................................................................. 

เรียน ............................................................................. 

อางถึง  (1) ใบรับคำขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

 (2) หนังสือแจงคำแนะนำใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่..............ลว. ................ 

 ตามที่ทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................. และ               

เจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคำแนะนำใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตองครบถวน 

ตามที่กำหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่นนี้ภายในเวลาที่กำหนด ตามที่อางถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏวาทาไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตอง 

ครบถวน ตามที่กำหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่น ดังนี ้

 ๑. ................................................................................................................................................................... 

 ๒. ................................................................................................................................................................... 

 ๓. ................................................................................................................................................................... 

 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 34/2 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคำสั่งไมออกใบอนุญาตใหทาน

ประกอบกิจการตามที่ไดยื่นคำขอไว 

 อนึ่ง หากทานไมพอใจคำสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอเจาพนักงานทองถิ่นไดภายในสิบหาวันนับแตวัน        

ทราบคำสั่งนี้ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

          (ลงชื่อ) 

 (............................................) 

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

 เจาพนักงานทองถิ่น 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล 

โทร/โทรสาร. ๐๕๓-๗๙๗๑๗๖ 



 

 

                                                       แบบคำรองขอ
ประกอบกิจการ........................................................................................... 

                                                                                 เขียนที ่สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง  

       อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

       57140 

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

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

โดย............................................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนาม 

แทนนิติบุคคลปรากฏตาม..................................................................................................................................... 

ที่อยูเลขที่...............................หมูที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................... 

แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด.............................................. 

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูยื่นคำรอง 

 ขอยื่นคำรองขออนุญาต 

  ขอเลิกการดำเนินกิจการ  ใบอนุญาตเลมที่.............เลขที.่................./......................... 

 ออกให  ณ  วันที่................เดอืน.........................................พ.ศ...................... 

  แกไขรายการในใบอนุญาตเลมที่.................เลขที่...................../................................. 

 ออกให  ณ  วันที่................เดอืน.........................................พ.ศ................................. 

 ขอแกไขรายการดังนี้.................................................................................................................................... 

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

    ขอรับใบแทนใบอนุญาต ในกรณีที ่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดใน

สาระสำคัญ ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

    เอกสารการแจงความตอสถานีตำรวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทำลาย 

    ใบอนุญาตเดิม กรณีชำรุดในสาระสำคัญ 

   ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคำรองนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

(............................................) 

 

 

 

 

 

 

คำขอเลขที่............/................ 
 

เจาหนาที่กรอก 

คำสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตตามคำรองขอ 

(.......)  ไมอนุญาตตามคำรองขอ 

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

                      (...........................................................) 

                          นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง 

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



สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคำรองขอ 

 

เลขที่............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 

       ไมครบ คือ 

    ๑).............................................................. 

    ๒).............................................................. 

    ๓).............................................................. 

       

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

       (..........................................) 

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

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

สวนของผูยื่นคำรองขอ 

ใบรับคำรองขอ 

 

เลขที่..........................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 

       ไมครบ คือ 

    ๑).............................................................. 

    ๒).............................................................. 

    ๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน......วันนับตั้งแต           วันนี้

เปนตนไป 

 

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

      (..........................................) 

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

 


