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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลอากาศอำนวย 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 

เหตุผล 
 โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การ
จัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและ  
ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูล
ฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บขน กำจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนกำจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป   

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  ประกอบมาตรา 34/2 และมาตรา34/3  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560  
และมาตรา 20 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย และผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ.๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวยแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
2554 
 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้าถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้ามูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน แต่ไม่
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และสิ่งของที่
ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 “ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารสถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไป 
 “ผู้ดำเนินการ” หมายความว่าเทศบาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย
ทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล หรือทำร่วมกับเทศบาล 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
 “เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
 ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 



 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ 6 การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเป็นหน้าที่และอำนาจของเทศบาล 
 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือทำร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนก็ได้ 
 มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ เทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดำเนินการจัดเก็บย่อมมีอำนาจนำไป
ดำเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้ระหว่างกัน 
 การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอยที่เทศบาลจัดเก็บ  
ให้เทศบาล หรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
เอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้น
ยังมิได้ดำเนินการ ให้เทศบาล หรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บดำเนินการกับมูลฝอยนั้นตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 7 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้เทศบาลดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบ
จัดการและกำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ 
 ข้อ 8 เทศบาลต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป ณ แหล่งกำเนิด รวมตลอดท้ังเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ  
 ข้อ 9 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 ข้อ 10 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปที่
กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ  
ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือมาตรฐานนั้นด้วย 
 

หมวด ๒ 
การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป 

ส่วนที่ ๑ 
การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

 ข้อ ๑1 ให้เทศบาลจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตาม
วรรคหนึ่ง 
 เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย 



 

 

 ข้อ ๑2 ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุ
อ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
 (๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย 
มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม 
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 
 ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่า
เป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้โดยมีสีเฉพาะ
สำหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
 (๑) สีน้ำเงิน สำหรับมูลฝอยทั่วไป 
 (๒) สีเขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
 (๓) สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
 (๔) สีส้ม สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
 ข้อ ๑3 ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุ
สำหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุ งให้แน่น  
เพ่ือป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมี
การทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจำสม่ำเสมอ 
 ข้อ ๑4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจำนวน
ห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆที่มี ปริมาณมูลฝอยทั่วไป
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมา
ใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ ๑5 ข้อ ๑6 
หรือข้อ ๑7 ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 ข้อ ๑5 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ำฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑7 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
 (๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้าทำด้วยวัสดุ
ที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศ 
 (๓) มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพ่ือรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมาย
กำหนด 
 (๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
 (๕) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า 
“ท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่
ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 ข้อ ๑6 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับสถานที่ตามข้อ ๑4 ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 



 

 

 (๑) ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 
 (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสีของ
ข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 ข้อ ๑7 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่สอง
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะนำโรคได้ 
สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ำชะมูลฝอย
ไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
 (๒) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและ
มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวาง
เส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบมั่นคง แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำ
ทิ้งหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพ่ือรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจากถ่าย เท ทิ้งใน
ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เทศบาลจัดไว้ให้ 
 ข้อ ๑๙ ให้เทศบาลประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้ผู้
ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 
 ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศในวรรคหนึ่งได้  
ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 
 ข้อ ๒๐ การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ำและปิดอย่างมิดชิด 
รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ำ หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่นรั่วไหลออกจากอุปกรณ์
หรือยานพาหนะนั้น และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ 
อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยต้องดำเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นพ้ืนที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะนำเข้ามาคัดแยกได้ มีการ
รักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
 (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
 (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 (๔) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ สำหรับใช้งานและชำระล้างร่างกาย 
 (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค 
 (๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ
หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 (๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 (๘) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 



 

 

 ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหา
กำไร ต้องแจ้งเทศบาลและดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
 ข้อ ๒๒ ผู้ดำเนินการเก็บมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและ
คัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 
 ผู้ดำเนินการขนมูลฝอยต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เก็บและขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจำรถเก็บ
และขนมูลฝอยทั่วไปด้วย 
 ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และได้รับความรู้ด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทิ้ง
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๒๔ ผู้ดำเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) แยกขนมูลฝอยทั่วไปและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยที่ เทศบาล
กำหนดตามข้อ ๑๙ 
 (๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
 (๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๒๕ และต้องดูแลยานพาหนะ
ดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีการล้างทำความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน 
โดยสถานที่ล้างทำความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทานมีความลาดเอียง น้ำไม่  
ท่วมขัง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือรวบรวมน้ำเสียไปจัดการ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด และมีการป้องกันเหตุรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 
 (ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอและมีการดูแลทำ
ความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ 
 ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุขนถ่าย  
และทำความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขน
ถ่ายมูลฝอยทั่วไป 
 (๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  
และสามารถนำน้ำเสียจากมูลฝอยไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย 
 (๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความรำคาญสามารถมองเห็น
ได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลให้เป็นผู้ดำเนินการเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การดูแลของเทศบาล ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่



 

 

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูล
ฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือ
นิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ ที่ภายนอกตัวถัง
ด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
ระบุชื่อ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้ดำเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยก็ได้ 
 สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นอาคาร ที่มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย 
 (๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทื อน หรือการ
ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 

ส่วนที่ ๒ 
การกำจัดมูลฝอยทั่วไป 

 ข้อ ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอยที่ย่อย
สลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนนำไปกำจัด ทั้งนี้การกำจัดให้ทำตามความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และ
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมและ
สามารถพ่ึงพาตนเองในการกำจัดมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 
 ข้อ ๒๘ ผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดมูลฝอยและจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล
ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยด้วย 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 ข้อ ๒๙ การกำจัดมูลฝอยทั่วไปต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กำจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ก่อนทำการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกำกับการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยในแต่
ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
 (๒) ไม่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม



 

 

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากำจัดร่วมกับมูลฝอยตาม
เทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๓๐ การกำจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ดำเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
 (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
 (๒) การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
 (๓) การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน 
 (๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 

(๕) วิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 ข้อ ๓๑ การดำเนินการกำจัดมูลฝอยตามข้อ ๓๐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติ มและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

หมวด ๓ 
การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย 

 ข้อ ๓๒ การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด 
 

หมวด ๔ 
การดำเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ 

 ข้อ ๓๓ เทศบาลสามารถนำมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ไปดำเนนิการ ใช ้หรอืหาประโยชน์โดยวิธีการ
จำหน่าย จ่าย โอน  

 
หมวด 5 

ใบอนุญาต 
 ข้อ ๓4 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
 (1) ใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 
 (๒) ใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยทั่วไปให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 
 (๓) ใบอนุญาตหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 
 ข้อ ๓5 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ 
 (๓) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีท่ีส่งไปกำจัดที่อ่ืน 
 (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีท่ีกฎหมายกำหนด 



 

 

 (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย กรณีท่ีกฎหมายกำหนด 
 (๖) ใบมอบอำนาจ กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ 
 (๗) หลักฐานอื่นที่จำเป็น 
 ข้อ ๓6 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ 37 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามท่ีเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๓๘ ผู้ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น  
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๒)ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต  
นำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ 40 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญั ตินี้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ 41 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
 (๑)ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒)ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (๓)ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง 
ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ  
ไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 
 ข้อ 42 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์



 

 

ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาตและ
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๔3 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด 6 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 ข้อ ๔4 ให้เทศบาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย และค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๔5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการขนมูลฝอย
ทั่วไป ของเทศบาล หรือเขตพ้ืนที่ที่ เทศบาลมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปแก่เทศบาลตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  
 ข้อ ๔6 ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ในวันที่มารับใบอนุญาต 

ข้อ 47 ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกำหนดเวลา ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป และได้มายื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่า
ได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดและการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็น
การดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อย
ละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตหากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องดำเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 
  

หมวด 7 
ค่าบริการขั้นสูง 

 ข้อ 48 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด 8 
บทกำหนดโทษ 

 ข้อ ๔9 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 50 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามเทศบัญญัติซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  
ให้ผู้นั้นประกอบกิจการต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้น
อายุและผู้นั้นประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาดำเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อน
การดำเนินการ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 
 

 
 

                                                  (นายวัชรินทร์    รุณจักร) 
                                                  นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 

 
 

เห็นชอบ 
         (นายกานต์  กาญจนวงศ์สกุล) 
นายอำเภออากาศอำนวย ปฏิบัติราชการแทน 
           ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน กำจัด และการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๑. ค่าขนมูลฝอยทั่วไป 
            (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
 ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                              เดือนละ  7.5  บาท 
               ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร  
 แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย 
   ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย                     หน่วยละ  10  บาท 
                  (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                   เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
               ๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 
                   แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                         เดือนละ  500  บาท  
               ๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
                   ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
                   ในอัตราต่อหน่วย    หน่วยละ  500  บาท 
                  (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
           (ข)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
                ๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                                  ครั้งละ   75  บาท 
                ๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร  
 แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ  80  บาท 
                ๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
 ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
  ในอัตราต่อหน่วย   หน่วยละ  100  บาท 
                   (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                    เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
๒. ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป 
         (ก) ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
                ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                         เดือนละ  7.5  บาท 
  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร  
   แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย 
                    ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย                                หน่วยละ  10  บาท 
                    (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                     เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
 



 

 

 
 
 
 ๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร  
   แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                         เดือนละ  500  บาท  
 ๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร   
     ให้คิดเป็นหน่วย  ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร   
     ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ  500  บาท 
                     (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                      เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
           (ข) ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
                 ๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                                หน่วยละ  75  บาท 
                 ๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร  
                       แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                         หน่วยละ  80  บาท 
                 ๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
                       ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
                       ในอัตราต่อหน่วย   หน่วยละ  100   บาท 
                      (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                       เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
๓. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 (ก) รับทำการขนมูลฝอยทั่วไป                                                   ฉบับละ  5,000 บาท 
          (ข) รับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป      ฉบับละ  25,000 บาท 
 (ค)  หาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป      ฉบับละ  2๕,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราค่าธรรมเนียมข้ันสูงการให้บริการขน กำจัด และการออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑. ค่าขนมูลฝอยทั่วไป 
            (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
 ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                              เดือนละ  7.5  บาท 
               ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร  
 แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย 
   ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย                     หน่วยละ  10  บาท 
                  (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                   เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
               ๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 
                   แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                         เดือนละ  500  บาท  
               ๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
                   ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
                   ในอัตราต่อหน่วย    หน่วยละ  500  บาท 
                  (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
           (ข)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
                ๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                                  ครั้งละ   75  บาท 
                ๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร  
 แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ  80  บาท 
                ๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
 ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
  ในอัตราต่อหน่วย   หน่วยละ  100  บาท 
                   (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                    เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
๒. ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป 
         (ก) ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
                ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                         เดือนละ  7.5  บาท 
  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร  
   แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย 
                    ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย                                หน่วยละ  10  บาท 
                    (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                     เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 



 

 

 
 
 
 
 ๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร  
   แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                         เดือนละ  500  บาท  
 ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร   
     ให้คิดเป็นหน่วย  ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร   
     ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ  500  บาท 
                     (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                      เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
           (ข) ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
                 ๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                                หน่วยละ  75  บาท 
                 ๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร  
                       แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                         หน่วยละ  80  บาท 
                 ๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
                       ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
                       ในอัตราต่อหน่วย   หน่วยละ  100   บาท 
                      (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                       เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ..................................................................................  

เขียนที่................................................................   
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........   
 ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อาย.ุ..............ป ีสญัชาติ...........................  
โดย.....................................................................................................................ผู้มี อำนาจลงนามแทน นิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ....................... ............... 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.. .....................................ถนน....................................  .......
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ........ ............................จังหวัด............................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนญุาต  
 ๒. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้   

 บัตรประจำตัวประชาชน   
สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่..................................................... ........... 

.....................................................................................................................................................................   
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกำหนด)  
   หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกำหนด)   
   ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ)   
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)   
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)   
   เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ 
    ๑).......................................................................   
    ๒)............................................ ...........................  
    ๓).......................................................................   
    ๔).......................................................................   
ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

 
 

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

คำขอเลขที.่......../........ 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............    
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
       ๑)..............................................................   
      ๒)..............................................................  
      ๓)..............................................................   

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

                   (...............................................) 
     ตำแหน่ง.................................................................   
 
 
 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............    
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
       ๑)..............................................................   
      ๒)..............................................................   
      ๓)..............................................................   
ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่ 
วันนี้เป็นต้นไป      

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต  
                   (...............................................) 
     ตำแหน่ง.................................................................   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ที่ .........................      

สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
      วันที่.........เดือน.............. พ.ศ. ........ 
เรื่อง  คำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
เรียน  ................................................................................................... 
อ้างถึง ใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........  
  ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................. 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้าพนักงาน
ได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและอ่ืน ๆของ
สถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  ๑. .......................................................................................................................... ..... 
  ๒. ................................................................................................................................ 
  ๓. .......................................................................................................................... .... 
  ๔. ................................................................................................................................ 
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดำเนินการพิจารณาการ
อนุญาตต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (ลงชื่อ) 

      (...............................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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



 

 

 
 
 
ที่ .........................      

สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
      วันที่.........เดือน.............. พ.ศ. ........ 
เรื่อง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................................... 
เรียน  ................................................................................................... 
อ้างถึง ใบรับคำขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........  
   ตามท่ีท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................... . 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำขออนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 
   บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเงิน
............................บาท (.........................................................................) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รบัหนงัสือนี้ 

   ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
      (ลงชื่อ) 

      (...............................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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



 

 

 
 
 
 

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

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
  (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...................................... ..................สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ.........................จังหวดั............ .............................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................. .....................ประเภท......................................... . 
ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ..........................จังหวัด........... ............................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (.............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน  
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................  
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่กำหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

 ๔.๑) ........................................................................................................................ ....................... 
 ๔.๒) ............................................................................................................................................... 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............  
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............  
 
      (ลงชื่อ) 

      (...............................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
              ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้น  
               อายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 (มีต่อด้านหลัง) 
 



 

 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออก 
ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ทีส่ิ้นอายุ 
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ที่ .........................      

                                                        สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
      วันที่.........เดือน.............. พ.ศ. ........ 
เรื่อง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................................... 
เรียน  ................................................................................................... 
อ้างถึง  (1)ใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... ... 
 (๒) หนังสือแจ้งคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่.............. ลว............... 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................... ............ 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคำแนะนำให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น 

จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. .......................................................................................................................... ..... 
 ๑. ............................................................................................................................... 
 3. ........................................................................................................................... ..... 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นคำขอไว้ 
 อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบ 
วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ 
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  จะ
เห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
 
      (ลงชื่อ) 

      (...............................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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



 

 

 
 
 

 
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ..................................................................................  
เขียนที่................................................................  
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........  
  ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อาย.ุ..............ป ีสญัชาติ.................................. 
โดย.....................................................................................................................ผู้มี อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ...................................... 
ที่อยู่เลขท่ี...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................  
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด...................... ......................... 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขอใบแทนใบอนญุาต 
 ๒. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 ๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
    บัตรประจำตัวประชาชน 
    สำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 
 ๒.๒ กรณีใบถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ 
    บัตรประจำตัวประชาชน 
    ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ 
ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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



 

 

 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
 

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............    
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
       ๑)..............................................................   
      ๒)..............................................................   
      ๓)..............................................................   

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

                   (...............................................) 
     ตำแหน่ง.................................................................   
 
 
 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 
 เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............    
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
       ๑)..............................................................   
      ๒)..............................................................  
      ๓)..............................................................   
ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่ 
วันนี้เป็นต้นไป      

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต  
                   (...............................................) 
     ตำแหน่ง.................................................................   
 



 

 

 
 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
  (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...................................... ..................สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ.........................จังหวดั............ .............................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................ประเภท......................................... . 
ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ..........................จังหวัด........... ............................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทำลาย/ชำรุดในสาระท่ีสำคัญ เล่มที่..........เลขที่............./................ 
ซึ่งออกให้เมื่อวันที่........เดือน.....................พ.ศ. ......... และจะสิ้นอายุในวันที่...... ..เดือน................... พ.ศ. ........
 (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ............  
 (๔) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.......เดือน ................ พ.ศ. ........ 
 
 
      (ลงชื่อ) 

      (...............................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
คำเตือน (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ 
              กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ ใบแทน 
     ใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 (มีต่อด้านหลัง) 
 
 



 

 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออก 
ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ทีส่ิ้นอายุ 
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


