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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติเรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2563

หลักการ

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป

เหตุผล

โดยท่ีการจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
การจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรค
และไมกอใหเกิดเหตุเดือนรอนรําคาญตอประชาชนและไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซึ่งการ
จัดการมูลฝอยท่ัวไปมีข้ันตอนการดําเนินการหลายข้ันตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัด สมควรกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป หลักเกณฑการอนุญาตให
บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย
ท่ัวไปของราชการสวนทองถ่ินและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทํา
การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ จึง
ตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2563 โดยท่ีเปนการ
สมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
เทศบาลตําบลแมทาชาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมทาชางและผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป
พ.ศ. 2563”

ขอ ๒ เทศบัญญตัินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ท่ี
สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชางแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 ใหยกเลิกขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบลหางดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลหางดง พ.ศ. 2551 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2555

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้ “มูลฝอยท่ัวไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา
เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตวซากสัตวหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยง
สัตวหรือท่ีอ่ืนแตไม รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิ่งของท่ีไมใชแลว
หรือของเสียท้ังหมดท่ี เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต ของเสียท่ี เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามาผลิต
เปนผลิตภัณฑใหมได

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจาก กิจกรรม

ตาง ๆ ในชุมชนท่ีเปนวัตถุหรือปนเปอนสารท่ีมีคุณสมบัติเปนสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ สารเปอร
ออกไซดสารระคายเคือง สารกัดกรอน สารท่ีเกิดปฏิกิริยาไดงาย สารท่ีเกิดระเบิดไดสารท่ีทําใหเกิด การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจกอหรือมีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช
ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม แตไมรวมถึงมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสีและของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

“การจัดการมูลฝอยท่ัวไป” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย
ท่ัวไป

“น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวท่ีไหลชะผานหรือของเหลวท่ีออกมาจากมูลฝอยท่ัวไปซึ่งอาจ
ประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู



“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยสําหรับ
หลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว
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“ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย” หมายความวา ประชาชนและเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานประกอบการ

สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีเปนแหลงกําเนิดมูลฝอย
“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาลตําบลแมทาชาง
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินีแ้ละใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑ บทท่ัวไป

ขอ 6 การจัดการมูลฝอยท่ัวไปในเขตราชการสวนทองถ่ินเปนอํานาจของราชการสวนทองถ่ิน ในการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน
ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใด
ดําเนินการขนหรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปแทน ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินหรืออาจอนุญาตให
บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการก็ได บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซึ่ง
ตองจัดการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวและผู
ดําเนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือ
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ 7 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินจะมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปแทน หรือจะ
อนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ
คิดคาบริการ ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีราชการสวนทองถ่ินมอบใหบุคคลอ่ืน
ดําเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณีและเผยแพรใหประชาชนทราบ

ขอ 8 หามมิใหผูใดถาย เท ท้ิง หรือทําใหมีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยท่ัวไป นอกจากถาย
เท ท้ิง หรือกําจัด ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดหรือจัดให ใหราชการสวนทองถ่ินจัดให
มีสถานท่ีถาย เท หรือท้ิงมูลฝอยท่ัวไปในท่ีหรือทางสาธารณะหรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตามท่ี
กําหนดไวตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ขอ 9 ราชการสวนทองถ่ินหรือราชการสวนทองถ่ินรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ิน
อ่ืนท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันและบุคคลซึ่งราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการขนและกําจัดมูล
ฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
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ทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการขนและกําจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณีตองดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยท่ัวไปใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามเทศบัญญัตินี้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการจัดการมูลฝอยท่ัวไปตองจัดใหมีเจาหนาท่ีควบคุมกํากับใน
การจัดการมูลฝอยท่ัวไปอยางนอยสองคน โดยใหมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

หมวด ๒

หลักเกณฑวิธีการและมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป

สวนท่ี ๑ การเก็บมูลฝอยท่ัวไป

ขอ 10 เพ่ือประโยชนในการเก็บมูลฝอยท่ัวไป ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย อยางนอย
เปนมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใชใหมออกจาก
มูลฝอยท่ัวไปดวย

ขอ ๑1 ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้

(๑) ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติกหรือถุงท่ีทําจาก
วัสดุอ่ืนท่ีมีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึม ขนาดเหมาะสมและสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก

(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาด
งายมีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได ขนาด
เหมาะสมสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและงายตอการถายและเทมูลฝอย ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
นํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหระบุขอความท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม โดยมีขนาด
และสีของขอความท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน

ขอ ๑2 ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยท่ัวไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในถุงหรือภาชนะ
บรรจุ ในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมัดหรือปดปากถุงใหแนนเพ่ือปองกันการหกหลน
ของมูลฝอยดังกลาว

ขอ ๑3 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมท่ีมีจํานวน
หองพักตั้งแตแปดสิบหองข้ึนไปหรือมีพ้ืนท่ีใชสอยมากกวาสี่พันตารางเมตรข้ึนไปหรือเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีปริมาณ มูลฝอย
ท่ัวไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํา
กลับมาใชใหม หรือภาชนะรองรับท่ีมีขนาดใหญตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
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ขอ ๑4 ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะท่ีมีการปองกันน้ําฝนหรือภาชนะรองรับมูลฝอย

ท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน
(๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม (๑) ตองเรียบ มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา ทําดวย

วัสดุท่ีทนทาน ทําความสะอาดงาย สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคและมีการระบายอากาศ
(๓) มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายท่ี

เก่ียวของกําหนด
(๔) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
(๕) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป มีขอความท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเจนวา

“ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปตองตั้งอยูใน
สถานท่ีสะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยท่ัวไปและอยู หางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข

ขอ ๑5 ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
สุขลักษณะดังตอไปนี้

(๑) ทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถ ปองกัน
สัตวและแมลงพาหะนําโรคไดขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถายและเทมูล
ฝอย

(๒) มีขอความวา “มูลฝอยท่ัวไป” หรือ “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” แลวแตกรณีและมีขนาดและสีของ
ขอความท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน

ขอ ๑6 ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแตสอง
ลูกบาศกเมตรข้ึนไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได
สะดวกตอการขนถายมูลฝอยและสามารถลางทําความสะอาดไดงาย มีระบบรวบรวมและปองกันน้ําชะมูล
ฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม

(๒) มีการทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมี
ขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณท่ีเหมาะสม สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร แยกเปน
สัดสวนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ ม่ันคง แข็งแรง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิงหรือระบบบําบัด
น้ําเสียเพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด หางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
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และสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข

ขอ ๑7 ใหราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมหรือ
ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญในท่ีหรือทางสาธารณะตามความ
เหมาะสม

ขอ ๑8 ราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนทองถ่ินรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน
ท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการเก็บมูลฝอยท่ัวไปภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
แลวแตกรณีตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีเก่ียวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปและจัดใหมี
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว

ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและไดรับความรูดานสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ ๑9 ในกรณีท่ีราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนทองถ่ินรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืนท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการเก็บขนหรือ
กําจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณีท่ีจัดใหมีสถานท่ีคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป ตองดําเนินการให
เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้

(๑) เปนพ้ืนท่ีเฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีจะนําเขามาคัดแยก
ได มีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ

(๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ ไดชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๔) จัดใหมีหองน้ําหองสวม อางลางมือท่ีสะอาด เพียงพอ สําหรับใชงานและชําระลางรางกาย
(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค
(๖) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุ

รําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด
(๗) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําท้ิงท่ีระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนดในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอย
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ในลักษณะท่ีไมเปนการคาหรือแสวงหากําไร ตองแจงราชการสวนทองถ่ินท่ีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้น
ตั้งอยูและใหราชการสวนทองถ่ินกํากับดูแลการดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ขอ 20 หามมิใหผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปนแหลงกําเนิดมูลฝอย
ท่ัวไปท้ิงสิ่งของท่ีไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ
ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป

สวนท่ี ๒ การขนมูลฝอยท่ัวไป

ขอ ๒1 ราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนทองถ่ินรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน
ท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินและบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการ
รับทําการขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแต
กรณีตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีขนมูลฝอยท่ัวไปและจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ี
เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน
อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป
ดวย

ผูปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและผานการ
ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ ๒2 การดําเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้

(๑) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภทหรือกําหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ินกําหนด

(๒) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้และตองมีการทําความ
สะอาดยานพาหนะ อุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการขนมูลฝอยท่ัวไปและบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะเปน
ประจําทุกวัน

(๓) ตองจัดใหมีสถานท่ีลางยานพาหนะ รวมท้ังอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการขนมูลฝอยท่ัวไปท่ีมี
ลักษณะเปนพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ําไมทวมขัง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอ
ระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีการปองกัน
เหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ
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(๔) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ํา

เสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เวนแตอาคารท่ีไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ตองมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยท่ัวไป เพ่ือปองกันการลักลอบท้ิง

ขอ ๒3 ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยท่ัวไปมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด เปนแบบท่ีงายตอ

การ บรรจุ ขนถาย และทําความสะอาด ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพของ
ผูปฏิบัติงานในขณะขนถายมูลฝอยท่ัวไป

(๒) มีการปองกันหรือมีการติดตัง้ภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพ่ือมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน
และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย

(๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและ
สามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ กรณีบุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถ่ินใหเปนผูดําเนินการเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใตการดูแล
ของราชการสวนทองถ่ิน ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถ่ินดวยตัวหนังสือท่ีมีขนาด
สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป พรอมกับ
แสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
ไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน กรณีบุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขท่ี ใบอนุญาตของบริษัทดวย
ตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูล
ฝอยท่ัวไป พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของ
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณท่ีบุคคลภายนอก สามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน

ขอ ๒4 ในกรณีท่ีมีความจําเปน ราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนทองถ่ินรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือ ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถ่ินมอบให
ดําเนินการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินและบุคคลซึ่งไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณีอาจจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยท่ัวไปก็ได สถานี
ขนถายมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะและการขนถายท่ีเปนไปตามหลักเกณฑและ สุขลักษณะ
ดังตอไปนี้

(๑) มีลักษณะเปนอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปท่ีตองพักรอการขนถายมีการ
ปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา มีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

(๒) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
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(๓) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและน้ําท้ิงท่ีระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เวนแตอาคารท่ีไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย

สวนท่ี ๓ การกําจัดมูลฝอยท่ัวไป

ขอ ๒5 ราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนทองถ่ินรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ิน
อ่ืน ท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินให
ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ แลวแตกรณีตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปและจัดใหมีอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวใน
บริเวณสถานท่ีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปดวย

ผูปฏิบัติหนาท่ีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและผานการ
ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ ๒6 การกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยใหศึกษาความ

เหมาะสมและความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยท่ัวไปและมีมาตรการควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานกําจัดมูลฝอยท่ัวไปในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไปเพ่ือปองกันไมให
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม

(๒) ไมนําสิ่งของท่ีไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพและของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากําจัดรวมกับมูล
ฝอยท่ัวไป

ขอ ๒7 การกําจัดมูลฝอยท่ัวไปใหดําเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
(๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การเผาในเตาเผา
(๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ
(๔) การกําจัดแบบผสมผสาน
(๕) วิธีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด
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ขอ ๒8 การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของผล

การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญ

หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนดวย
(๒) มีพ้ืนท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยท่ัวไปเพ่ือจัดเปนพ้ืนท่ี

สําหรับปลูกตนไมถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ และปญหากลิ่น
รบกวน

(๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกนบอดานลาง
และดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม

(๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถปองกันการ
ปนเปอนน้ําใตดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

(๕) มีการใชดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งท่ีมีการน้ํามูลฝอยท่ัวไปไปฝงกลบ และปดการฝงกลบ
เม่ือบอฝงกลบเต็ม โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม
เพ่ือปองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค รวมท้ังไมสงผล
กระทบตอ สิ่งแวดลอม

(๖) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตรุําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

(๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ และมีระบบเผาทําลายกาซ หรือมี
ระบบ การนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอ่ืน

(๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน และในระหวางการดําเนินการฝงกลบ ให
รายงาน ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตอราชการสวนทองถ่ินดวย

ขอ ๒9 การเผาในเตาเผาตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ผลการศึกษาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้

(๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยท่ัวไป มีการระบาย
อากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

(๒) มีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปท่ีเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี้
(๓) มีพ้ืนท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอยท่ัวไปเพ่ือจัดเปนพ้ืนท่ี

สําหรับ ปลูกตนไมถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากลิ่นรบกวน
(๔) ตองเผามูลฝอยท่ัวไปท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวาแปดรอยหาสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม

คุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยท่ัวไปใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
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(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุน ละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ

ดําเนิน การท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด และน้ําเสียใด ๆ ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนภายในสถานท่ีกําจัดใหได

มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(๗) มีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเถาหนักท่ีมีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนําเถา

หนัก ไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ท่ีมีการปองกันน้ํา
ชะข้ีเถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน หรือมีระบบการนําเถาหนักไปใชประโยชนอยางอ่ืน

(๘) มีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเถาลอยท่ีมีการปูองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนําเถา
ลอย ออกไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ หรือมีระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอ่ืน

ขอ 30 การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้

(๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปเพ่ือนํามาหมักทําปุย หรือทํากาซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารท่ีมีขนาด

พ้ืนท่ีเหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว
(๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยท่ัวไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป
(๔) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ ดํา

เนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(๕) มูลฝอยท่ัวไปจากการคัดแยกสวนท่ีหมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมไดตองมีระบบกําจัด

หรือ สงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนํามูลฝอย
ท่ัวไปท่ีนํากลบัมาใชใหมไดไปใชประโยชน

(๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอยท่ัวไป น้ําเสียจากสถานท่ีคัดแยก และสถานท่ีหมักทําปุยหรือทํากาซ
ชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

(๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน และมี
ระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน

ขอ ๓1 การกําจัดแบบผสมผสานโดยใชวิธีการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปมากกวาหนึ่งวิธีตองดําเนินการให
เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวิธีท่ีกําหนดตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๓ ใบอนุญาต

ขอ ๓2 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
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ขอ ๓3 ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถ่ิน จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ

ขอ ๓4 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ
ความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทํา
บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหเจาหนาท่ี
และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไม
อนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง
หรือครบถวนตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง
ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณีท้ังนี้หากเจาพนักงานทองถ่ิน
พิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง

ขอ ๓5 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ิน เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว

ขอ ๓6 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินเทานั้น การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต

ขอ ๓7 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ขอ ๓8 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ี
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขดังตอไปนี้
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(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนญุาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ

พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา

ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

ขอ ๓9 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้เจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

ขอ 40 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบ
กิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของ ประชาชน

ขอ ๔1 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี

ขอ ๔2 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔ คาธรรมเนียมและคาปรับ

ขอ ๔3 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการขนมูลฝอย
ท่ัวไปของราชการสวนทองถ่ิน หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีราชการสวนทองถ่ินมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสีย
คาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดมูลฝอยท่ัวไปแกราชการสวนทองถ่ินตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย เทศ
บัญญัตินี้ท้ังนี้การจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป ราชการสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการให
ถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
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ขอ ๔4 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป ในกรณีท่ีผูมี
หนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

ขอ ๔5 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน

หมวด 5 บทกําหนดโทษ

ขอ ๔๖ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนด
ไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันท่ี ………………………………

( นายทรัพยทวี  คํามา )
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

เห็นชอบ

ลงนาม............................................
(นายสมศักดิ์    คณาคํา )

นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................

.
เขียนท่ี................................................................
วันท่ี..............เดือน....................... พ.ศ. ..........

๑. ขาพเจา.................................................................... อายุ...............ป สญัชาติ......................
โดย..........................................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลปรากฏตาม......................................................................................................... ........................
ท่ีอยูเลขท่ี...............................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.....................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...................... ..................
หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ ระบุ....................)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก..................................................................

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใบมอบอํานาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ

๑).......................................................................
๒).......................................................................

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

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



คําขอเลขท่ี......./........... สวนของเจาหนาท่ี
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน

ครบ
ไมครบ คือ ๑)..............................................................

2)............................................................
๓)..............................................................

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

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

.............................................................................................................................
สวนของผูขอรับใบอนุญาต

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ ๑)..............................................................

2)............................................................
๓)..............................................................

ดังนั้นกรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน........วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป

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

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



ท่ี ........... สํานักงาน..................................

วันท่ี.........เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่อง คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ
เรียน ..........................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขท่ี.............ลงวันท่ี.......เดือน...................พ.ศ. ..........

ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ............................................
และ ราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามท่ีอางถึง นั้น

เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัด
หรือบําบัดของเสียและอ่ืนๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง ครบถวน ตามท่ี
กําหนดไวใน ขอกําหนดของทองถ่ิน ดังนี้
๑) .......................................................................................................................... ..........
๒) ....................................................................................................................................

๓) .......................................................................................................................... ..........
๔) ....................................................................................................................................

ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพ่ือเจาพนักงานทองถ่ินจะไดดําเนินการพิจารณา
การอนุญาตตอไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

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

เจาพนักงานทองถ่ิน



บันทึกขอความ

สวนราชการ ...................................................................................................................................................
โทร. .......................... ท่ี ...........................................วันท่ี ......... เดือน........................... พ.ศ. .......................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน

ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...........................................
และ ไดออกใบรับคําขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัด
ของเสียและอ่ืนๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา

 ครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน
 ไมครบ ดังนี้ ๑) ..........................................................................

๒) ..........................................................................
๓) ..........................................................................
๔) ..........................................................................

ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา  สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑) .....................................................................................
๒) .....................................................................................
๓) .....................................................................................
๔) .....................................................................................
 ไมสมควรอนุญาต

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

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

ตําแหนง..............................................
เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน



ท่ี ......................... สํานักงาน..........................................
วันท่ี......... เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่อง แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
เรียน .............................................................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. ..........
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. ................................................................................................

๒. .................................................................................................
ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................

และราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง นั้น เนื่องจากมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคําสั่ง ไมอนุญาตไดภายในเวลา ๓๐ วันนับแตวันท่ีได
รับคําขอดังกลาวดังนี้ ๑. ..................................................................................

๒. ...................................................................................
๓. ...................................................................................

ดังนั้น จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา ๑๕ วันนับแตวันท่ี
...................... ......... และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

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

เจาพนักงานทองถ่ิน



ท่ี ......................... สํานักงาน.............................................
วันท่ี......... เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่อง แจงการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. ..........

ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................และ
ราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง นั้น

บัดนี้ เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอใหทานมาติดตอ
ขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงาน...........................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแตวันไดรับ
หนังสือนี้

ท้ังนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว กรุณาแจงใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ทราบดวย

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

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

เจาพนักงานทองถ่ิน



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

เลมท่ี..........เลขท่ี............./................
(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให......................................................................................

สัญชาติ.................... อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ.............................
จังหวัด.................................... หมายเลขโทรศัพท...........................................

ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................... ประเภท.......................................
. ตั้งอยูเลขท่ี......................หมูท่ี..........ตําบล.............................อําเภอ.....................................................
จังหวัด............................. หมายเลขโทรศัพท.................................. อัตราคาธรรมเนียมปละ.....................บาท
(...............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี.......................

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนด
ในขอกําหนดของทองถ่ิน

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน ท่ี
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
๔.๑) ........................................................................................................................ .......
๔.๒) ........................................................................................................................ .......

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดอืน..................................พ.ศ. ............
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. .............

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

ตําแหนง................................................
เจาพนักงานทองถ่ิน

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ
ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท

(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาต สิ้นอายุ



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2563

ลําดับ ประเภท คาธรรมเนียม
1

2

3

4

คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป
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
ท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ก. รับทําการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไป                                                ฉบับละ
ข. รับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินการกิจการกําจดัสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ก. รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล                                                ฉบับละ
ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล                                                  ฉบับละ
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