เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติเรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรค
และไม กอใหเ กิ ดเหตุเ ดื อนร อนรํ า คาญต อประชาชนและไมกอให เ กิด มลพิ ษต อสิ่งแวดล อมอี กด ว ย ซึ่ งการ
จั ด การมู ล ฝอยทั่ ว ไปมี ขั้น ตอนการดํ า เนิ น การหลายขั้ น ตอนตั้ งแต การเก็ บ ขน และกํ า จั ด สมควรกํ า หนด
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑการอนุญาตให
บุ คคลใดเป น ผู ดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อกํ า จั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไปโดยทํ า เป น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได รั บ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกํา จัดมูลฝอย
ทั่วไปของราชการสวนทองถิ่นและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทํา
การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ จึง
ตราเทศบัญญัตินี้

-2เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 โดยที่เปนการ
สมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
เทศบาลตําบลแมทาชาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมทาชางและผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2563”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ที่
สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชางแลวเจ็ดวัน
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบลหางดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลหางดง พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้ “มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา
เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวซากสัตวหรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตวหรือที่อื่นแตไม รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิ่งของที่ไมใชแลว
หรือของเสียทั้งหมดที่ เกิดขึ้ นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่ เ กิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียที่ เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามาผลิต
เปนผลิตภัณฑใหมได
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก กิจกรรม
ตาง ๆ ในชุมชนที่เปนวัตถุหรือปนเปอนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ สารเปอร
ออกไซดสารระคายเคือง สารกัดกรอน สารที่เกิดปฏิกิริยาไดง าย สารที่เกิดระเบิดไดสารที่ทํา ใหเกิด การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจกอหรือมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช
ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม แตไมรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสีและของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย
ทั่วไป
“น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไปซึ่งอาจ
ประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู

“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับ
หลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว
-3“ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย” หมายความวา ประชาชนและเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานประกอบการ
สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอย
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลตําบลแมทาชาง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินแี้ ละใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑ บททั่วไป
ขอ 6 การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น ในการ
ดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ราชการส ว นท องถิ่ น อาจร ว มกั บ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ ราชการส ว นท องถิ่ น อื่ น
ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใด
ดําเนินการขนหรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปแทน ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตให
บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการก็ได บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซึ่ง
ตองจัดการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและผู
ดําเนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 7 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดํา เนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือจะ
อนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ
คิ ด ค า บริ ก าร ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ประกาศกํ า หนดเขตพื้ น ที่ ที่ ร าชการส ว นท อ งถิ่ น มอบให บุ ค คลอื่ น
ดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณีและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ 8 หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากถาย
เท ทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให ใหราชการสวนทองถิ่นจัดให
มีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะหรือกํา หนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่
กําหนดไวตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ 9 ราชการสวนทองถิ่นหรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่น
อื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันและบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขนและกําจัดมูล
ฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
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แทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณีตองดํา เนินการขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกํากับใน
การจัดการมูลฝอยทั่วไปอยางนอยสองคน โดยใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
หมวด ๒
หลักเกณฑวิธีการและมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
สวนที่ ๑ การเก็บมูลฝอยทั่วไป
ขอ 10 เพื่อประโยชนในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย อยางนอย
เปนมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใชใหมออกจาก
มูลฝอยทั่วไปดวย
ขอ ๑1 ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติกหรือถุงที่ทําจาก
วัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึม ขนาดเหมาะสมและสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุที่ทําความสะอาด
งายมีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถป องกันสัตวและแมลงพาหะนํา โรคได ขนาด
เหมาะสมสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและงายตอการถายและเทมูลฝอย ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
นํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหระบุขอความที่ทําใหเขาใจไดวาเปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม โดยมีขนาด
และสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ขอ ๑2 ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในถุงหรือภาชนะ
บรรจุ ในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมัดหรือปดปากถุงใหแนนเพื่อปองกันการหกหลน
ของมูลฝอยดังกลาว
ขอ ๑3 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจํานวน
หองพักตั้งแตแปดสิบหองขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใชสอยมากกวาสี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณ มูลฝอย
ทั่วไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูล ฝอยนํา
กลับมาใชใหม หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญตามความเหมาะสมหรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่น กําหนดโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

-5ขอ ๑4 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะที่มีการปองกันน้ําฝนหรือภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญที่สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม (๑) ตองเรียบ มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา ทําดวย
วัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดงาย สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคและมีการระบายอากาศ
(๓) มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด
(๔) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
(๕) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีขอความที่มีขนาดเห็นไดชัดเจนวา
“ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้งอยูใน
สถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยทั่วไปและอยู หางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
และสถานที่ ประกอบหรือปรุ งอาหารตามที่เ จาพนักงานทองถิ่นกํ า หนด โดยคําแนะนําของเจาพนั กงาน
สาธารณสุข
ขอ ๑5 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
สุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑)ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถ ปองกัน
สัตวและแมลงพาหะนําโรคไดขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถายและเทมูล
ฝอย
(๒) มีขอความวา “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” แลวแตกรณีและมีขนาดและสีของ
ขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ขอ ๑6 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแตสอง
ลูกบาศกเมตรขึ้นไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได
สะดวกตอการขนถายมูลฝอยและสามารถลางทําความสะอาดไดงาย มีระบบรวบรวมและปองกันน้ําชะมูล
ฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
(๒) มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มี
ขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร แยกเปน
สัดสวนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งหรือระบบบําบัด
น้ําเสียเพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
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สาธารณสุข
ขอ ๑7 ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมหรือ
ภาชนะรองรับ มูลฝอยทั่ วไปและมูลฝอยนํ า กลั บมาใชใหมที่มีขนาดใหญในที่ห รือทางสาธารณะตามความ
เหมาะสม
ขอ ๑8 ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บมูลฝอยทั่วไปภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานท องถิ่นใหดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
แลวแตกรณีตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดใหมี
อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว
ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและไดรับความรูดานสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑9 ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน
ทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บขนหรือ
กําจั ดมูล ฝอยทั่วไปภายใต การควบคุมดูแลของราชการสว นทองถิ่น และบุคคลซึ่ งได รับใบอนุ ญาตจากเจ า
พนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณีที่จัดใหมีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ตองดําเนินการให
เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนําเขามาคัดแยก
ได มีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ
(๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ ไดชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๔) จัดใหมหี องน้ําหองสวม อางลางมือที่สะอาด เพียงพอ สําหรับใชงานและชําระลางรางกาย
(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค
(๖) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
(๗) จัดใหมีอุปกรณปอ งกันอัคคีภัย และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอย

-7ในลักษณะที่ไมเปนการคาหรือแสวงหากําไร ตองแจงราชการสวนทองถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้น
ตั้งอยูและใหราชการสวนทองถิ่นกํากับดูแลการดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ขอ 20 หามมิใหผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกํา เนิดมูลฝอย
ทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ
ของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต ของเสี ย ที่ เ ป น ผลิ ต ภั ณฑ เ สื่ อมคุ ณภาพ และของเสี ย อั น ตรายตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป
สวนที่ ๒ การขนมูลฝอยทั่วไป
ขอ ๒1 ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการ
รับทําการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแต
กรณีตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทํา หนาที่ขนมูลฝอยทั่วไปและจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่
เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ดวย
ผูปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและผานการ
ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒2 การดําเนินการขนมู ลฝอยทั่วไปตองดํา เนิ นการใหเป นไปตามหลักเกณฑและสุขลั กษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภทหรือกําหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามที่
ราชการสวนทองถิ่นกําหนด
(๒) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้และตองมีการทําความ
สะอาดยานพาหนะ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปและบริเวณที่จอดเก็ บยานพาหนะเป น
ประจําทุกวัน
(๓) ตองจัดใหมีสถานที่ลางยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปที่มี
ลักษณะเปนพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ํา ไมทวมขัง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอ
ระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนดและมีการปองกัน
เหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ

-8(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ํา
เสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ตองมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อปองกันการลักลอบทิ้ง
ขอ ๒3 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด เปนแบบที่งายตอ
การ บรรจุ ขนถาย และทําความสะอาด ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของ
ผูปฏิบัติงานในขณะขนถายมูลฝอยทั่วไป
(๒) มีการปองกันหรือมีการติดตัง้ ภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพื่อมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน
และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย
(๓) มี สั ญ ลั กษณ ห รื อ สั ญญาณไฟติ ด ไว ป ระจํ า ยานพาหนะชนิ ด ไม กอ ให เ กิ ด ความรํ า คาญและ
สามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่ อปองกันอุบัติเหตุ กรณีบุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการดูแล
ของราชการสวนท องถิ่น ให บุคคลหรื อนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนท องถิ่นดวยตัวหนังสื อที่มีขนาด
สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พรอมกับ
แสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
ไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน กรณีบุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ ใบอนุญาตของบริษัทดวย
ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูล
ฝอยทั่วไป พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของ
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอก สามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน
ขอ ๒4 ในกรณีที่มีความจําเปน ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือ ราชการสวนทองถิ่น อื่นที่ดํา เนิ นการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบให
ดําเนินการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณีอาจจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปก็ได สถานี
ขนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะและการขนถายที่เปนไปตามหลักเกณฑและ สุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) มีลักษณะเปนอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ตองพักรอการขนถายมีการ
ปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา มีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๒) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

-9(๓) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนที่ ๓ การกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ขอ ๒5 ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่น
อื่น ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใตการควบคุมดู แลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่ งได รับใบอนุ ญาตจากเจ าพนั กงานทองถิ่นให
ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ แลวแตกรณีตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปและจัดใหมีอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุ คคลที่ เหมาะสมสําหรับผูป ฏิบัติงานดังกล าว อุปกรณห รือเครื่ องมือป องกัน อุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวใน
บริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปดวย
ผูปฏิบัติหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและผานการ
ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒6 การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กํ าจั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไปโดยวิ ธี ห นึ่ ง วิ ธี ใ ดตามที่ กํ า หนดในเทศบั ญ ญั ติ นี้ โดยให ศึก ษาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไปและมีมาตรการควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานกําจัดมูลฝอยทั่วไปในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพื่อปองกันไมให
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม
(๒) ไมนําสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพและของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากําจัดรวมกับมูล
ฝอยทั่วไป
ขอ ๒7 การกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหดําเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
(๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การเผาในเตาเผา
(๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ
(๔) การกําจัดแบบผสมผสาน
(๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด

-10ขอ ๒8 การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของผล
การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญ
หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย
(๒) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบมูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเปนพื้นที่
สําหรับปลูกตนไมถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ และปญหากลิ่น
รบกวน
(๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกนบอดานลาง
และดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม
(๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพื่อสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถปองกันการ
ปนเปอนน้ําใตดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) มีการใชดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการน้ํามูลฝอยทั่วไปไปฝงกลบ และปดการฝงกลบ
เมื่อบอฝงกลบเต็ม โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม
เพื่อปองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนํา โรค รวมทั้งไมสงผล
กระทบตอ สิ่งแวดลอม
(๖) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ และมีระบบเผาทําลายกาซ หรือมี
ระบบ การนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น
(๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน และในระหวางการดําเนินการฝงกลบ ให
รายงาน ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตอราชการสวนทองถิ่นดวย
ขอ ๒9 การเผาในเตาเผาตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบาย
อากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี้
(๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเปนพื้นที่
สําหรับ ปลูกตนไมถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากลิ่นรบกวน
(๔) ตองเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไมต่ํากวาแปดรอยหาสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม
คุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไปใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

-11(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุน ละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดําเนิน การที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด และน้ําเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กําจัดใหได
มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนําเถา
หนัก ไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการปองกันน้ํา
ชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน หรือมีระบบการนําเถาหนักไปใชประโยชนอยางอื่น
(๘) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาลอยที่มีการปูองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนําเถา
ลอย ออกไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ หรือมีระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอื่น
ขอ 30 การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนํามาหมักทําปุย หรือทํากาซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาด
พื้นที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว
(๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
(๔) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ ดํา
เนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมไดตองมีระบบกําจัด
หรือ สงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนํามูลฝอย
ทั่วไปที่นํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน
(๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไป น้ําเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักทําปุยหรือทํากาซ
ชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน และมี
ระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน
ขอ ๓1 การกําจัดแบบผสมผสานโดยใชวิธีการกําจัดมูลฝอยทั่วไปมากกวาหนึ่งวิธีตองดําเนินการให
เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวิธีที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๓ ใบอนุญาต
ขอ ๓2 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

-12ขอ ๓3 ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ ๓4 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ
ความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทํา
บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่
และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไม
อนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง
หรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง
ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณีทั้งนี้หากเจาพนักงานทองถิ่น
พิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจง เปนหนังสือใหผูยื่นคํา ขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง
ขอ ๓5 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ ๓6 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให
ใช ไ ด เ พี ย งในเขตอํ า นาจของราชการส ว นท องถิ่ น เท านั้ น การขอต อ อายุ ใบอนุ ญาตจะต องยื่ น คํ า ขอก อ น
ใบอนุ ญาตสิ้ น อายุ เมื่ อได ยื่น คํา ขอพร อมกั บเสีย คาธรรมเนีย มแล วใหป ระกอบกิจ การต อไปได จนกว าเจ า
พนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๓7 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓8 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไว ทายเทศบั ญญัติ นี้ การขอรั บใบแทนใบอนุ ญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเ ป นไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขดังตอไปนี้

-13(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓9 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้เจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ 40 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู กต องตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กํา หนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของ ประชาชน
ขอ ๔1 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๔2 ผู ถูกสั่ งเพิ กถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุ ญาตสํา หรับการประกอบกิ จการที่ถูกเพิ กถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔ คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๔3 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการขนมูลฝอย
ทั่วไปของราชการสวนทองถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสีย
คาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไปแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทาย เทศ
บัญญัติ นี้ ทั้งนี้ การจัด เก็บ ค าธรรมเนีย มการกํา จั ดมู ล ฝอยทั่ว ไป ราชการส วนท องถิ่ นจะตองดํา เนิน การให
ถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

-14ขอ ๔4 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุ ญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํา นวนคาธรรมเนียมที่คางชํา ระ เวนแตผูไดรั บ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป ในกรณีที่ผูมี
หนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๔5 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
หมวด 5 บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๖ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนด
ไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันที่ ………………………………

เห็นชอบ
ลงนาม............................................
(นายสมศักดิ์ คณาคํา )
นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

( นายทรัพยทวี คํามา )
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

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...............................................................ผูข ออนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ....................)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก..................................................................
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใบมอบอํานาจ(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
๑).......................................................................
๒).......................................................................
ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................. ผูขออนุญาต
(............................................)

คําขอเลขที่......./...........

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ ๑)..............................................................
2)............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
ตําแหนง...........................................
.............................................................................................................................
สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่..........................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ ๑)..............................................................
2)............................................................
๓)..............................................................
ดังนั้นกรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน........วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป
(ลงชื่อ) ...........................................
(................................................)
ตําแหนง...........................................

ที่ ...........

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

เรื่อง คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ..........................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขที่.............ลงวันที่.......เดือน...................พ.ศ. ..........
ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ............................................
และ ราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น
เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัด
หรือบําบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง ครบถวน ตามที่
กําหนดไวใน ขอกําหนดของทองถิ่น ดังนี้
๑) .......................................................................................................................... ..........
๒) ....................................................................................................................................
๓) .......................................................................................................................... ..........
๔) ....................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะไดดําเนินการพิจารณา
การอนุญาตตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตําแหนง................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

บันทึกขอความ
สวนราชการ ...................................................................................................................................................
โทร. .......................... ที่ ...........................................วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .......................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจาพนักงานทองถิน่
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...........................................
และ ไดออกใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัด
ของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา
 ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น
 ไมครบ ดังนี้ ๑) ..........................................................................
๒) ..........................................................................
๓) ..........................................................................
๔) ..........................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา  สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑) .....................................................................................
๒) .....................................................................................
๓) .....................................................................................
๔) .....................................................................................
 ไมสมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตําแหนง..............................................
เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

ที่ .........................

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

เรื่อง แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
เรียน .............................................................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ................................................................................................
๒. .................................................................................................
ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................
และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น เนื่องจากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคําสั่ง ไมอนุญาตไดภายในเวลา ๓๐ วันนับแตวันที่ได
รับคําขอดังกลาวดังนี้ ๑. ..................................................................................
๒. ...................................................................................
๓. ...................................................................................
ดังนั้น จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา ๑๕ วันนับแตวันที่
...................... ......... และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตําแหนง................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

ที่ .........................

สํานักงาน.............................................
วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจงการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................และ
ราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น
บัดนี้ เจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอใหทานมาติดตอ
ขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงาน...........................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแตวันไดรับ
หนังสือนี้
ทั้งนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว กรุณาแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตําแหนง................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
เลมที่..........เลขที่............./................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให......................................................................................
สัญชาติ.................... อยูบานเลขที่..............หมูที่........ตําบล.............................อําเภอ.............................
จังหวัด.................................... หมายเลขโทรศัพท...........................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................... ประเภท.......................................
. ตั้งอยูเลขที่......................หมูท ี่..........ตําบล.............................อําเภอ.....................................................
จังหวัด............................. หมายเลขโทรศัพท.................................. อัตราคาธรรมเนียมปละ.....................บาท
(...............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่...........เลขที่.................ลงวันที่.......................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
๔.๑) ........................................................................................................................ .......
๔.๒) ........................................................................................................................ .......
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตําแหนง................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาต สิ้นอายุ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
ลําดับ
1

2

3

4

ประเภท

คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ก. ปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร (หรือ4 กิโลกรัม) เดือนละ
ข. ปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร
-วันหนึ่งเกิน 20ลิตรแตไมเกิน 40 ลิตร(เกิน4กก.แตไมเกิน 8กก.)
เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน 40ลิตรแตไมเกิน 60 ลิตร(เกิน8กก.แตไมเกิน12กก.) เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน 60ลิตรแตไมเกิน80 ลิตร(เกิน12กก.แตไมเกิน16กก.) เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน 80ลิตรแตไมเกิน100 ลิตร(เกิน16กก.แตไมเกิน20กก.) เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน100ลิตรแตไมเกิน200 ลิตร(เกิน20กก.แตไมเกิน40กก.) เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน200ลิตรแตไมเกิน300 ลิตร(เกิน40กก.แตไมเกิน60กก.) เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน300ลิตรแตไมเกิน400 ลิตร(เกิน60กก.แตไมเกิน80กก.) เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน400ลิตรแตไมเกิน500 ลิตร(เกิน80กก.แตไมเกิน100กก.)เดือนละ
ค. ปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตรแตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ
ง. ปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนวยทุกๆ1ลูกบาศกเมตรในอัตราตอ
หนวย
หนวยละ
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกินหนึ่งลูกบาศกใหคิดเปนหนึ่ง
หนวย)
คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว
ก. ปริมาณไมเกิน 500 ลิตร (100กก.)
ครั้งละ
ข. ปริมาณเกิน500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ครั้งละ
ค. ปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย)
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินการกิจการรับทําการขนหรือกําจัดมูลฝอย
ทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ก. รับทําการเก็บขนมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
ข. รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินการกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ก.
รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
ฉบับละ
ข.
รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
ฉบับละ

คาธรรมเนียม
40
80
120
160
200
300
400
500
600
1,200
1,200

100
200
200

4,000
4,500
4,000
4,500

