
 

 

1 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. .... 
---------------------------------------------------------------------- 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 
 

เหตุผล 
 

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ  
ประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปูองกันไม่ให้มีการแพร่  
กระจายของโ รคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน ร าคาญต่อประชาชน  และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
อีกด้วย ซึ่งกา รจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการ ด าเนินก ารหลายขั้นตอนต้ังแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือ  
หาประโยชน์ จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควร ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับ  
สุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ  และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่น
และอัตราค่าธ รรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลดังเป็นผู้ ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ   ขน  ก าจัด หรือหา
ประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป   โดยท าเป็นธุรกิจหรือ  โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ  จึงตรา  เทศบัญญัติน้ี 
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( ร่าง ) 

เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลดอนทราย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. …. 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 34/2 และ 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ 
แห่งพระราชบัญญัติกา รสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล ต าบลดอนทราย โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลดอนทรายและผู้ว่าราชการจงัหวัดพัทลุงจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลดอนทราย การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.….” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล ต าบลดอนทราย  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทรายแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี ้
  “มูลฝอยทั่วไป ” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก  
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือ
ที่อื่น แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝ อยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสีย
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้ วย
โรงงาน 

“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป ” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ เอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ด าเนินการเก็บ ขน และ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพืน้ที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรตี าบลดอนทราย 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลดอนทราย 
“ข้อบัญญัต”ิ หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย 

ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีต าบล ดอนทรายเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้ มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวดที่ ๑  
บททั่วไป 

 
    
 ข้อ ๕ การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริห ารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการ
ส่วนท้องถิ่นก็ได ้
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 มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชน ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่ง ด าเนินการจัดเก็บย่อมมี
อ านาจน าไปด าเนินการใชห้รือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน 
  การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงง าน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอยที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
มาด าเนินการตามกฎ หมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้น ก าหนดเวลาดังกล่าว  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ ด าเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเ อกชนที่ได้รับมอบหมาย ให้จัดเก็บด าเนินการกับมูลฝอยนั้น
ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ ๖ การจัดการมูล ฝอยทั่วไป ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามหลักการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและ ก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภา พ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ น าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได ้
 ข้อ ๗ ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้  ความเข้าใจ และจิตส านึกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยทั่ วไปเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และ
รับผิดชอบในการจั ดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่ง ก า เนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล การ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๘ ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ผู้ ด าเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ก ากับในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 ข้อ ๙ นอกจากการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และ ก าจัดมูล
ฝอยทั่วไปที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมาย ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็น
การเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือมาตรฐาน
นั้นดว้ย 
 

หมวดที่ ๒ 
การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

 
ส่วนที่ ๑ 

การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
 

  ข้อ ๑๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถาน
สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมี
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้า
ไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 
  เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัด แยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โด ยให้คัดแยกมูลฝอย น ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอย
ทั่วไปด้วยราชการส่วนท้องถิ่นอาจ ก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่นออกจากมูล
ฝอยทั่วไปก็ได ้
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  ข้อ ๑๑ ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
  (๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝ อยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือ ถุงที่
ท าจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก 
  (๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่ท าความ
สะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะ น าโรคได้ 
ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 
  ถุงหรือภาชนะ ส าหรับบรรจุมูลฝอย น ากลับมาใช้ใหม่ ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ ท าให้
เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งน้ี โดยมีสี
เฉพาะส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี ้
  (๑) สน้ี าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
  (๒) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย ์
  (๓) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม ่
  (๔) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
  ข้อ ๑๒ ให้ผู้ก่อให้เกิดมูล ฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอย น ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือ
ภาชนะบรรจสุ าหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้
แน่น เพื่อปูองกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณ ที่เหมาะสม 
และมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุน้ันเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
  ข้อ ๑๓ ให้เจ้าขอ งหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม ที่มี
จ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆที่มีปริมาณ
มูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอย ทั่วไปและมูล
ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นไปตาม
ข้อ ๑๔ ข้อ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  ข้อ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยก เป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการปูองกัน น้ าฝน หรือภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๖ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสอง
วัน 
  (๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแย กตาม (๑) ต้องเรียบ มีการปูองกัน น้ าซึมหรือน้ าเข้า
ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 
  (๓) มีรางหรือท่อระบาย น้ าเสียหรือระบบ บ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวม น้ าเสียไปจัดการ ตามที่
กฎหมายก าหนด 
  (๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
  (๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ต้ังสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้
ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
  ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมู ลฝอย
ทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่ง น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด 
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  ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่ วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ส าหรับสถานที่ตามข้อ ๑๓ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
  (๑) ท าจากวัสดุทีท่ าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถ
ปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเท
มูลฝอย 
  (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาด
และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ข้อ ๑๖ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย น้ ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์ และแมลง
พาหะน าโรคได้ สะดวกต่ อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้าง ท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและ
ปูองกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
  (๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูล ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องต้ังอยู่ในบริเวณที่
เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้ นฐานเรียบ มั่นคง 
แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบาย น้ าทิ้งหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวม น้ าเสียไปจัดการ
ตามที่กฎหมายก าหนด และอยู่ห่างจากแหล่ง น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุ งอาหาร
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  ข้อ ๑๗ ให้ราชการส่วนท้ องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่มี
ขนาดใหญ่ไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอยและ
กิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมี ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจากถ่าย เท 
ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 
  ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขน
มูลฝอยทั่วไปให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 
  ในกรณีมีเหตุผลความ จ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศในวรรค
หนึ่งได้ ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 
  ข้อ ๒๐ การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุ ไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกัน น้ าและปิด
อย่างมิดชิด รวมทั้งจดัการปูองกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่นรั่วไหลออก
จากอุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้น และต้อง ด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
การจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปน้ี 
  (๑) เป็นพ้ืนที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะ น าเข้ามาคัดแยก
ได้ มีการรกัษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
  (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (๔) จัดให้มีห้อง น้ า ห้องส้ วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและ ช าระล้าง
ร่างกาย 
  (๕) มีการปูองกนัสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
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  (๖) มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่ น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิด
เหตรุ าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
  (๗) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
  (๘) มีระบบรวบรวมและ บ าบัดน้ าเสีย และ น้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
  ในกรณีวิ สาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชน ด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้า
หรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการ ส่วน
ท้องถิ่นก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  ข้อ ๒๒ ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอุปกรณ์และ
เครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยด้วย 
  ผู้ปฏิบั ติงานตามวรรคห นึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประ จ าปี และได้รับความรู้ด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบค รองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่ง ก าเนิด
มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ 
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัตินี ้
  ข้อ ๒๔ ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
  (๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยที่
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๑๙ 
  (๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพื่อปูองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
  (๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามทีก่ าหนดในข้อ ๒๕ และต้องดูแล
ยานพาหนะดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี ้
  (ก) มีการล้าง ท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการขนมูลฝอย เป็น
ประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาด
เอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบาย น้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อรวบรวมน้ าเสีย
ไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และมีการปูองกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 
  (ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอและมีการ
ดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 
  ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
  (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มี ลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ ขน
ถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะ
ขนถ่ายมูลฝอย 
  (๒) มีการปูองกันหรือติดต้ังภาชนะรอง รับน้ าจากมูลฝอยเพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติ งาน 
และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  (๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประ จ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความ ร าคาญ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 
  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ ด าเนินการเก็บขนหรือ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงช่ือราชการส่วน
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ท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ
ยานพาหนะขนมู ลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็ นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 
  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงช่ือ
บุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอก
ตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ระบุช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
  ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอย
ก็ได้ 
  สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปน้ี 
  (๑) เป็นอาคาร ที่มีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย 
  (๒) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะ น าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ
การด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๓) มีระบบรวบรวมและ บ าบัดน้ าเสีย และ น้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถกูบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ส่วนที่ ๒ 
การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

 
ข้อ ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย

ที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายย าก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อน น าไปก าจัด ทั้งนี้การก าจัดให้ท าตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และ
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

ข้อ ๒๘ ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยและ
จัดให้มีอุปกรณ์ปู องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคี ภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐม
พยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานทีก่ าจัดมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าทีก่ าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่
เจ้าพนกังานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๒๙ การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ก่ อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุม ก ากับการด าเนินงานก าจัด
มูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
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(๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของ

เสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของ เสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอย ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมา ก าจัด
ร่วมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัตินี ้

ข้อ ๓๐ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี ้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(๔) การแปรสภาพเป็นเช้ือเพลิงหรือพลังงาน 
(๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรอืคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า 
การด าเนินการตามวร รคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ ค าแนะน าราชการส่วนท้ องถิ่น

ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๓๑ การด าเนินการ ก าจัดมูลฝอยตาม ข้อ ๓๐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

หมวด ๓ 
การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

 
  ข้อ ๓๒ การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

หมวด ๔ 
การด าเนินการ ใช้ และหาประโยชน ์

 
  ข้อ ๓๓ การ ด า เนินการ ใ ช้ และหาประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
   

หมวด 5 
ใบอนุญาต 

 
  ข้อ ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะ ด าเนินกิจการรับ ท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการมูลฝอยทั่วไปโดย ท า เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปน้ี 
  (๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  (๒) ใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถื อว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขแล้ว 
  ข้อ ๓๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓๔ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
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  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกจิการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
  (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดมูลฝอย (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อื่น) 
  (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
  (๗) หลักฐานอื่นทีจ่ าเป็น 
  ข้อ ๓๖ เมื่อได้รับ ค าขอรับใบอนุญาตหรือ ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของ ค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้ องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้ง ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 
   ในกรณีที่มีเหตุ จ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมี ค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ด
วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
  ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็น สมควร )นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 
  ข้อ ๓๘ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่น ค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่น ค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทัน ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ
ต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุใบอ นุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายใน ก าหนดหกสิบวัน (หรือตามที่
เห็นสมควร ) นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอ ต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
และการประกอบกิจการในระ หว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการ ด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับ
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่า ธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
หากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 
  ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ  ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูก ท าลาย หรือ ช ารุดในสาระที่ ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแ ต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก ท าลาย หรือ
ช ารุดตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่น ค าขอรับใบแทนใบอนุญ าตน าส า เนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูก ท าลาย หรือ ช า รุดในสาระที่ ส าคัญ ให้ผู้ยื่น ค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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หมวด 6 
ค่าธรรมเนียม 

 
ข้อ ๔๑ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรีย กเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และ ก าจัดมูลฝอย และ

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี ้
 

หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

 
  ข้อ ๔๒ ผู้กระ ท า ความผิดต้อง ระวางโทษตามที่ ก า หนดไว้ในบท ก า หนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ ณ วันที…่……………....... 
 
 
 

 
      (ลงชื่อ) 
       (นายศุภพงศ์   ทองศรีนุ่น) 
            นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 
 
 
         เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
        (.............................................) 

         ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจัด และการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลดอนทราย 

การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. …. 

 
ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
4 

1.การเก็บขนมูลฝอยประจ าเดือนส าหรับอาคารหรือเคหะ 
วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เก็บเดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เก็บเดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เก็บเดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เก็บเดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เก็บเดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เก็บเดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เก็บเดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เก็บเดือนละ 
2.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึง
เกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนละ 
3.ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ
ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
- ครั้งหนึ่งๆไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
-ครั้งหนึ่งๆเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์
เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอย 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอย 

 
30 
60 
90 

120 
180 
210 
240 
270 

 
1,500 

 
1,500 

 
150 

 
150 

5,000 
5,000 
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ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 

 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

       เขียนที่ ………………………………….......................………. 

      วันที ่…....….เดือน ……………….……..พ.ศ. …...........…...… 

1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ ……......... ปี สัญชาติ ….…….........……. 
โดย ........................................................................................................ ............ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม .............................................................................. ...........................................................................
ที่อยู่เลขที่ ……...………….. หมู่ที่ …........…....… ตรอก/ซอย ……………..……………. ถนน ……………….…...…………..
แขวง/ต าบล ……………...……….......…….. เขต/อ าเภอ ……............……………… จังหวัด …………......……….....…… 
หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..…….................….. ผู้ขออนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
  บัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก.่................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย
ก าหนด) 

 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ 
 1. ................................................................................ 
 2. ................................................................................ 
 3. ................................................................................ 
 4. ................................................................................ 

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 

เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
    2).......................................................................... 
    3).......................................................................... 

 

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

(....................................................) 
ต าแหน่ง ....................................................... 
 

 

ส่วนของผู้แจ้ง 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
    2).......................................................................... 
    3).......................................................................... 
 
 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ...............วัน
นับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
    

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

ต าแหน่ง ....................................................... 
                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่........เดือน.................พ.ศ. .................. 

   ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรั บค า ขออนุญาต /ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้า
พนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถา นที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบ ก าจัดหรือบ าบัดของเสียและ
อื่นๆของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ดังนี ้
  ๑. ............................................................................................................................... 
  ๒. ................................................................................................................................ 
  ๓. .............................................................................................................................. 
   ๔. ................................................................................................................................ 

  ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูร ณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ ด าเนินการ
พิจารณาการอนุญาตต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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............................................. 
............................................. 
 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ..........................................................โทรศัพท์............................................................... 
ที ่                            วันที่                 เดือน                พ.ศ.                        .                                              

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

 

เรียน     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................... 
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... น้ัน 

  จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือ 
บ าบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 
    ครบถ้วนถูกต้องตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
    ไม่ครบ ดังน้ี 
  ๑. .......................................................................... 
  ๒. .......................................................................... 
  ๓. .......................................................................... 
  ๔. .......................................................................... 
 
   ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 
             สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
     ๑. .............................................................................................  
      ๒. .............................................................................. ............... 
      ๓. .............................................................................................  
      ๔. .............................................................................................  

  ไม่สมควรอนุญาต 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

      (ลงชื่อ) 

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

         ต าแหน่ง......................................... 

     เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................. 

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

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่..................ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ. .................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ................................................................................................ 
   ๒. ................................................................................................. 

  ตามที่ท่านได้ยื่น ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ..................................... .......................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรบัค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

   เนื่องจากมีเหตุ จ าเป็นที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นไม่สามา รถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว ดังนี ้
  ๑. .................................................................................. 
  ๒. ................................................................................... 
  ๓. ................................................................................... 

   ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่
......................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

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



 

 

17 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

 

 
 

ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................. 

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

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ. .................. 

  ตามที่ท่านได้ยื่น ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ............................ ................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรบัค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

   บัดน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน มา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน........................................................ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน............................บาท (...................... ...................................................) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือน้ี 

  ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

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

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



 

 

18 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

 
 

 
 
 

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

 
เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……....………………..................................…….……………..... 
สัญชาต ิ……...........….....อยู่บ้านเลขที…่….…......หมู่ที่ ……...ต าบล ….................… อ าเภอ …….…….........………… 
จังหวัด ……………......…..…..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………...…………………….. ประเภท …………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……...…. หมู่ที่ …….…. ต าบล ……………….…… อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..
หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

อัตราค่าธรรมเนียมปีละ…..……………..….บาท (……………….………………………………….….……..…)  
ตามใบเสร็จรับเงนิเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….….... 

(2) ผู้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข ที่
ก าหนดในข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตน้ีได ้

(4) ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนีอ้ีกด้วย  คือ 
 4.1) ……………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายวุันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………….…………. 
        (……………………………………..) 
ต าแหน่ง ......................................... 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 



 

 

19 
ค าเตือน  (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
  (2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก าหนดเวลา  หากฝุาฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

(มีต่อด้านหลัง) 
(ด้านหลัง) 

 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 
 

 

 
 

 
 

ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  ค าสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง (1) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่..................ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ. ........... 
 (๒) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่................. ลว............. 

  ตามที่ท่านได้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................... 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาทีก่ าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

  จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี ้
  ๑. ....................................................................................................................................... 
  ๒. ....................................................................................................................................... 
  ดังนั้น อาศัย อ านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. 
๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมี ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต /ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการ ตามที่ได้
ย่ืนค าขอไว้ 
   อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ภายใน
สามสิบ วันนับแต่วันทราบค าสั่งนี ้
   ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
จะเหน็สมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

    ต าแหน่ง................................................ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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 ............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
.............................................  

ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 
 

แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 

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

 
       เขียนที่ ………………………………….......................………. 

      วันที ่…....….เดือน ……………….……..พ.ศ. …...........…...… 

1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ ……......... ปี สัญชาติ ….…….........…… 
โดย .................................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม .............................................................................. ................................ที่อยู่เลขที่ …….......………….. 
หมู่ที่ …........…....… ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…..แขวง/ต าบล ……………...……..…. 
เขต/อ าเภอ ……..............………………… จังหวัด …………......……....… หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..……….. 
ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 

2.2 กรณีใบถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
     1)......................................................................... 
     2).......................................................................... 
 
 
 
 

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

ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 
 

 

ส่วนของผูข้อใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
     1)......................................................................... 
     2).......................................................................... 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้ งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
     
 



 

 

23 
(ลงชื่อ) .......................................................... 

(....................................................) 
ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้ ……....…………..........................…….………… 
สัญชาต ิ………...........….อยู่บ้านเลขที…่….…......หมู่ที่ ……......ต าบล …............……… อ าเภอ …….…….......……… 
จังหวัด …………...…..…..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………….....…………………….. ประเภท ………………………………
มีพื้นที่ ................... ตารางเมตร  ตั้งอยู่เลขที่  ……...…. หมู่ที่ …….…. ต าบล ……………….…… 
อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

แทน ใบอนุญาต ฉบับเดิมที่สูญหายหรือถูกท าลาย /ช ารุดในสาระที่ส าคัญ เล่ม
ที่ ..............................เลขที่....................../......................ซึ่งออกให้เมื่อวันที.่...............เดือน.................................
พ.ศ. ......................และจะสิ้นอายุในวันที่.........................เดือน...................................พ.ศ. ......................... 

(2)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 

(3)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที.่................เดือน........................ พ.ศ. ................ 
(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนีส้ิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่ ......เดือน .....................

พ.ศ. .................. 
 

 

(ลงชื่อ) ………………………….…………. 
        (……………………………………..) 
ต าแหน่ง ......................................... 

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

 



 

 

24 
ค าเตือน  (1) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
  (2) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก าหนดเวลา  หากฝุาฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

(มีต่อด้านหลัง) 
 

 
(ด้านหลัง) 

 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
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