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หลักการ 
  ให�มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพ�อม่ิง ว�าด�วยการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

เหตุผล 
 

  ด�วยมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐(๑)-(5) มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ วรรค
สาม มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาตรา ๖๓ และมาตรา ๙๐ แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับกฎกระทรวงสาธารณสุข ว�าด�วยสุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ข�อ ๓ ข�อ ๕ วรรคสอง ข�อ ๘ ข�อ ๑๓ วรรคสอง ข�อ ๑๖ วรรคสอง และข�อ ๒๐ วรรค
สอง และกฎกระทรวง กําหนดค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ�ง และการให�บริการใน
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปBนระเบียบ
เรียบร�อยของบ�านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๑ (๕) มาตรา ๓๔/๒ 
มาตรา ๓๔/๓ (๑)-(๕) มาตรา ๖๒ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๖๐ อันเปBนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๐ แห�งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เทศบาลตําบลพ�อม่ิงจึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 



เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง 
เร่ือง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู พ.ศ. ๒๕๖4 

...................................................... 
  โดยท่ีเปBนการสมควรให�มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพ�อม่ิง ว�าด�วยการจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕ วรรคสาม มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาตรา ๖๓ และมาตรา ๙๐ แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับกฎกระทรวงสาธารณสุข ว�าด�วยสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ข�อ ๓ ข�อ ๕ วรรคสอง ข�อ ๘ ข�อ ๑๓ วรรคสอง ข�อ ๑๖ วรรคสอง และ
ข�อ ๒๐ วรรคสอง และกฎกระทรวง กําหนดค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ�ง และการ
ให�บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปBน
ระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๑ วรรคห�า 
มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๖๒ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเปBนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา ๒๖มาตรา ๓๒  มาตรา ๓๓และมาตรา ๔๐ แห�งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เทศบาลตําบลพ�อม่ิง โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลพ�อม่ิง และผู�ว�าราชการจังหวัดปLตตานี จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว�ดังต�อไปนี้ 

  ข�อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว�า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพ�อม่ิง เรื่อง การจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๔” 

  ข�อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับในเขตเทศบาลตําบลพ�อม่ิง ต้ังแต�เม่ือได�ประกาศไว�โดยเปOดเผย 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลพ�อม่ิงแล�วเจ็ดวัน 

  ข�อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 

  “เจ3าพนักงานท3องถ่ิน”หมายความว�า นายกเทศมนตรีตําบลพ�อม่ิง 

  “เจ3าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว�า เจ�าพนักงานซ่ึงได�รับการแต�งต้ังให�ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  “มูลฝอย”หมายความว�า เศษกระดาษ เศษผ�า เศษอาหาร เศษสินค�า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส�อาหาร เถ�า มูลสัตวQ ซากสัตวQ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตวQ หรือท่ีอ่ืน แต�ไม�
หมายความ รวมถึง 

  (๑) มูลฝอยติดเชื้อ  

  (๒) มูลฝอยท่ีเปBนพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ  

  (๓) สิ่งของท่ีไม�ใช�แล�วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานของเสีย
จากวัตถุ ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเปBนผลิตภัณฑQเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว�าด�วยโรงงาน 

  “มูลฝอยนํากลับมาใช3ใหม�”หมายความว�า มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใช�ใหม�หรือนํามาผลิต
เปBนผลิตภัณฑQใหม�ได� 
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  “มูลฝอยติดเช้ือ”หมายความว�า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว�าด�วยการกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อ 

  “มูลฝอยท่ีเป<นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”หมายความว�า มูลฝอยท่ีเปBนพิษหรืออันตรายท่ี
เกิดจากกิจกรรมต�างๆ ในชุมชน ท่ีเปBนวัตถุหรือปนเปTUอนสารท่ีมีคุณสมบัติเปBนสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซQ 
สารเปอรQออกไซดQ สารระคายเคือง สารกัดกร�อน สารท่ีเกิดปฏิกิริยาได�ง�าย สารท่ีเกิดระเบิดได� สารท่ีทําให�เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจก�อหรือมีแนวโน�มท่ีจะทําให�เกิดอันตรายแก�บุคคล สัตวQ 
พืช ทรัพยQสิน หรือสิ่งแวดล�อม แต�ไม�หมายความรวมถึงมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสีย
อันตราย ตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน 

  “มูลฝอยอินทรีย>”หมายความว�า มูลฝอยท่ีย�อยสลายได�ง�าย เช�น ซากหรือชิ้นส�วนของพืชและ
สัตวQ มูลสัตวQ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ท่ีย�อยสลายได�ง�าย 

  “น้ําชะมูลฝอย”หมายความว�า ของเหลวท่ีไหลชะผ�านหรือของเหลวท่ีออกมาจากมูลฝอย ซ่ึง
อาจประกอบด�วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู� 

  “อาคารอยู�อาศัยรวม”หมายความว�า อาคารหรือส�วนใดส�วนหนึ่งของอาคารท่ีใช�เปBนท่ีอยู�
อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบ�งออกเปBนหน�วยแยกจากกันสําหรับแต�ละครอบครัว 

  “ผู3ซ่ึงก�อให3เกิดมูลฝอย”หมายความว�า ประชาชน และเจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารสถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีเปBนแหล�งกําเนิดมูลฝอย 

  “ส่ิงปฏิกูล”หมายความว�า อุจจาระหรือปLสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซ่ึงเปBนของโสโครก 
หรือมีกลิ่นเหม็น 

  “อาคาร”หมายความว�า ตึก บ�าน เรือน โรงร�าน แพ คลังสินค�า สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสร�างข้ึน 
อย�างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข�าอยู�หรือเข�าใช�สอยได� 

  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”หมายความว�า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช�เปBนของเอกชนและประชาชน 
สามารถใช�ประโยชนQหรือใช�สัญจร 

  ข�อ 4 ให�นายกเทศมนตรีตําบลพ�อม่ิง เปBนผู�รักษาการให�เปBนไปตามเทศบัญญัตินี้ และให�มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให�เปBนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

………………………………………. 
 

  ข�อ ๕ การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามเทศบัญญัตินี้ เทศบาลตําบลพ�อม่ิง หรือบุคคล
ตามข�อ ๓๕ ต�องดําเนินการตามหลักการพัฒนาอย�างยั่งยืน โดยจัดให�มีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลท่ีมีประสิทธิภาพ เปBนมิตรต�อสิ่งแวดล�อมสามารถนําไปใช�ให�เกิดประโยชนQด�านอ่ืนๆ ได� 

  ข�อ 6เทศบาลตําบลพ�อม่ิง ต�องรณรงคQสร�างความรับรู� ความเข�าใจ และจิตสํานึกให�ประชาชน
ในท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพ่ือนํากลับมาใช�ใหม� มีความตระหนักรู� 
และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล�งกําเนิดมูลฝอย รวมตลอดท้ังเปOดเผยข�อมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานให�ประชาชนทราบ 



-3- 
 

หมวดท่ี ๒ 
การคัดแยก เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย 

…………………………………………… 
 

  ข�อ ๗ การคัดแยก เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยให�ดําเนินการตามความในหมวดนี้ และในกรณี
ท่ีมีกฎหมาย กฎ กําหนดหลักเกณฑQ วิธีการ หรือมาตรฐานไว�เปBนการเฉพาะ เทศบาลตําบลพ�อม่ิงหรือบุคคล
ตามข�อ ๓๕ มีหน�าท่ีจะต�องปฏิบัติให�เปBนไปตามหลักเกณฑQ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด�วย 
 

ส�วนท่ี ๑ 
การเก็บและคัดแยก มูลฝอย 

 

  ข�อ 8 ให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิง จัดให�มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว�ในท่ีสาธารณะและสถาน
สาธารณะ ให�เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานท่ีนั้น โดยอย�างน�อยต�อง
มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเปBนพิษหรืออันตรายจากหมู�บ�าน 

  เจ�าของหรือผู�ครอบครองสถานท่ีเอกชนท่ีเปOดให�ประชาชนเข�าไปได� ต�องจัดให�มีภาชนะรองรับ
มูลฝอยตามวรรคหนึ่ง หรือร�องขอรับบริการจากเทศบาลตําบลพ�อม่ิงหรือบุคคลตามข�อ ๓๕ ซ่ึงได�รับมอบหมาย
หรือได�รับใบอนุญาตจากเทศบาลตําบลพ�อม่ิง 

  ข�อ 9 ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข�อ ๘ ต�องมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับการใช�งานโดยมีสีเฉพาะ 
สําหรับรองรับมูลฝอยแต�ละประเภท หรืออาจกําหนดข�อความหรือสัญลักษณQอ่ืนซ่ึงแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้น
ไว�อย�างชัดแจ�งท่ีภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได� 

  (๑) สีน้ําเงิน สําหรับมูลฝอยท่ัวไป  

  (๒) สีเขียว สําหรับมูลฝอยอินทรียQ  

  (๓) สีเหลือง สําหรับมูลฝอยนํากลับมาใช�ใหม�  

  (๔) สีส�ม สําหรับมูลฝอยท่ีเปBนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

  เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให�มีลักษณะโปร�งใสก็ได� 

  ข�อ ๑๐ ให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิง ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และเส�นทางการเก็บและ
ขนมูลฝอยให�ผู�ก�อให�เกิดมูลฝอยทราบล�วงหน�าเปBนเวลาพอสมควร 

  ในกรณีมีเหตุผลความจําเปBนทําให�ไม�สามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่งได�
ให�แจ�งผู�ก�อให�เกิดมูลฝอยทราบล�วงหน�าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

  ข�อ ๑๑ การเก็บและขนมูลฝอยให�บรรจุไว�ในอุปกรณQหรือยานพาหนะซ่ึงกันน้ําและปOดอย�าง 
มิดชิด รวมท้ังจัดการป\องกันไม�ให�มูลฝอย น้ํา หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล�นรั่วไหลออกจากอุปกรณQหรือ
ยานพาหนะนั้น และต�องดําเนินการอย�างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม�ให�เกิดผลกระทบต�อการจราจร สุขภาพ 
อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  เพ่ือประโยชนQในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย 
การจัดการมูลฝอยให�ปฏิบัติ ดังต�อไปนี้ 
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  (๑) ห�ามมิให�ผู�ใดทําการถ�าย เท ท้ิง กอง หรือทําให�มีข้ึนซ่ึงมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ 
นอกจากในท่ีท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิงจัดไว�ให� 
  (๒) เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต�องจัดให�มีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีถูก
สุขลักษณะอย�างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 
  (๓) ห�ามมิให�ผู�ใด ถ�าย เท ท้ิงสิ่งปฏิกูลลงในท่ีรองรับมูลฝอย 
  (๔) ห�ามมิให�ผู�ใดลักลอบ หรือทําการถ�าย เท ท้ิง กอง หรือทําให�มีข้ึนซ่ึงมูลฝอยในอาคาร 
สถานท่ี หรือท่ีดินว�างอันเปBนของเอกชน ท้ังของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
  (๕) ห�ามมิให�ผู�ใดทําการขน คุ�ย เข่ีย หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ รถขน เรือขน หรือสถานท่ี 
สาธารณะอ่ืนใดของเทศบาลตําบลพ�อม่ิง เว�นแต�จะเปBนการกระทําของเจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิงในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  (๖) ห�ามมิให�ผู�ใด ถ�าย เท ท้ิง หรือทําให�มีมูลฝอยในท่ีถังรับ หรือภาชนะอ่ืนใดท่ีจัดให�เปBนท่ี
รองรับมูลฝอยของผู�อ่ืน เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากผู�นั้น 

  (๗) ห�ามมิให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ ทําการกําจัดมูลฝอยอันอาจทํา
ให�เกิดมลภาวะท่ีเปBนพิษ เช�น ควัน กลิ่น หรือแก]ส เปBนต�น เว�นแต�จะได�กระทําโดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะหรือ 
กระทําตามคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

  (๘) หากผู�ครอบครองอาคาร สถานท่ี หรือท่ีดินว�างเปล�าปล�อยให�มีมูลฝอยสะสมจนก�อให�เกิด
เหตุเดือดร�อนรําคาญ ผู�ครอบครองอาคารหรือท่ีดินว�างเปล�านั้นจะต�องทําการจัดเก็บ ขน และกําจัด ตาม
คําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจ�าพนักงานท�องถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือพ�น
กําหนดระยะเวลาดังกล�าวแล�ว หากผู�ครอบครองอาคาร สถานท่ี หรือท่ีดินว�างเปล�านั้นยังคงเพิกเฉย ละเลย 
หรือกระทําการไม�แล�ว เสร็จโดยไม�มีเหตุอันสมควร หรือไม�เปBนไปตามคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 
หรือคําสั่งของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ให�เจ�าหน�าท่ีของเทศบาลตําบลพ�อม่ิง ทําการเก็บขนมูลฝอยอันเปBนเหตุ
เดือดร�อนรําคาญจากสถานท่ีดังกล�าว และผู�ครอบครองอาคารสถานท่ีหรือท่ีดินว�างเปล�านั้น ต�องเสีย
ค�าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดท�ายเทศบัญญัตินี้ 

  (๙) ห�ามเจ�าของหรือผู�ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ท้ิงกากอุตสาหกรรม และของเสีย
อันตราย ตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยท่ัวไป 

  หากผู�จัดเก็บพบของเสียอันตรายหรือของเสียไม�อันตรายปนอยู�กับขยะมูลฝอยท่ีทําการจัดเก็บ 
ให�ผู�ทําการจัดเก็บแจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายว�าด�วย
โรงงานต�อไป 

  หากพ�นสามวันนับต้ังแต�วันท่ีแจ�ง หากพนักงานเจ�าหน�าท่ียังไม�ดําเนินการ ให�ผู�ท่ีทําการจัดเก็บ 
ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้การดําเนินการต�องไม�สร�างความเดือดร�อนรําคาญหรือ
ก�อให�เกิดอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล�อม 

  ข�อ ๑๒ เพ่ือประโยชนQในการเก็บมูลฝอย ให�ผู� ซ่ึงก�อให�เกิดมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยแต�ละ
ประเภท ตามข�อ ๙ ออกจากกัน ตามหลักเกณฑQ ดังนี้ 

 

 



-5- 
 

  (๑) ผู�ซ่ึงก�อให�เกิดมูลฝอย ต�องบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกแต�ละประเภทตามข�อ ๔ แล�ว ในถุงหรือ
ภาชนะ สําหรับบรรจุมูลฝอย ให�เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น 

  (๒) มูลฝอยท่ีมีสภาพ ลักษณะ หรือ ขนาด ท่ีไม�สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยได� ให�คัดแยกไว�ต�างหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต�องจัดการให�ถูกต�องตามหลักสุขลักษณะ 

  (๓) เม่ือคัดแยกมูลฝอยแต�ละประเภทแล�ว ให�ผู�ซ่ึงก�อให�เกิดมูลฝอย นําถุงหรือภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกแล�วนั้น ท้ิงตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิง ประกาศกําหนด 

  ข�อ ๑๓ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย ต�องมีลักษณะดังต�อไปนี้ 

  (๑) ถุงสําหรับบรรจุต�องเปBนถุงพลาสติกหรือถุงท่ีทําจากวัสดุอ่ืนท่ีมีความเหนียว ทนทาน ไม�
ฉีกขาดง�าย ไม�รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย�ายได�สะดวก 

  (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุต�องทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดง�าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม�
รั่วซึม มีฝาปOดมิดชิด สามารถป\องกันสัตวQและแมลงพาหะนําโรคได�ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย�ายได�
สะดวก และง�ายต�อการถ�ายและเทมูลฝอย 

  ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ให�ระบุข�อความท่ีทําให�เข�าใจได�ว�าเปBนมูล
ฝอยประเภทใด โดยมีขนาดและสีของข�อความท่ีสามารถมองเห็นได�ชัดเจนตามข�อ ๙ 

  ข�อ ๑๔ ให�ผู�ซ่ึงก�อให�เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะบรรจุตามข�อ ๑๓ ในกรณี
บรรจุในถุงให�บรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม และมัดหรือปOดปากถุงให�แน�นเพ่ือป\องกันการหกหล�นของมูลฝอย
ดังกล�าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต�องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุนั้น
เปBนประจําสมํ่าเสมอ 

  ข�อ ๑๕ เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารอยู�อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมท่ีมี
จํานวนห�องพักต้ังแต�แปดสิบห�องข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีใช�สอยกว�าสี่พันตารางเมตรข้ึนไปหรือเจ�าของหรือผู�ครอง
ครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีปริมาณมูลฝอย
ต้ังแต�สองลูกบาศกQเมตรต�อวัน ต�องจัดให�มีภาชนะรองรับมูลฝอย และมูลฝอยนํากลับมาใช�ใหม�ท่ีมีขนาดใหญ� ให�
เปBนไปตามข�อ ๑๖ ข�อ ๑๗ หรือข�อ ๑๘ ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดย
คําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

  ข�อ ๑๖ ท่ีพักรวมมูลฝอย ต�องเปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้ 
  (๑) เปBนอาคารหรือเปBนห�องแยกเปBนสัดส�วนเฉพาะท่ีมีการป\องกันน้ําฝน หรือภาชนะรองรับ
มูลฝอยท่ัวไป และมูลฝอยนํากลับมาใช�ใหม�ท่ีมีขนาดใหญ�ตามข�อ ๑๘ ท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยได�ไม�น�อยกว�าสอง
วัน 
  (๒) มีพ้ืนท่ีและผนังของอาคารหรือ(๑) ต�องเรียบ มีการห�องกันน้ําซึมหรือน้ําเข�า ทําด�วยวัสดุท่ี
ทนทาน ทําความสะอาดง�าย สามารถห�องกันสัตวQและแมลงพาหะนําโรค และมีการระบายอากาศ 
  (๓) มีรางหรือท�อระบายน้ําเสียหรือระบบน้ําเสีย เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามกฎหมาย 
กําหนด 
  (๔) มีประตูกว�างเพียงพอให�สามารถเคลื่อนย�ายมูลฝอยได�โดยสะดวก 
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  (๕) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีต้ังสถานท่ีพักรวมมูลฝอย มีข�อความท่ีมีขนาดเห็นได�
ชัดเจนว�า “ท่ีพักรวมมูลฝอย” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย�างสมํ่าเสมอ 

  ท่ีพักรวมมูลฝอยต�องต้ังอยู�ในท่ีท่ีสะดวกต�อการเก็บรวบรวมและขนถ�ายมูลฝอย และอยู�ห�าง
จากแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดย
คําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

  ข�อ ๑๗ ภาชนะรองรับมูลฝอย สําหรับสถานท่ีตามข�อ ๑๕ ต�องเปBนไปตามหลักเกณฑQและมี
ลักษณะดังต�อไปนี้ 

  (๑) ทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดง�าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม�รั่วซึม มีฝาปOดมิดชิดสามารถ 
ป\องกันสัตวQและแมลงพาหนะนําโรคได� ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย�ายได�สะดวกและง�ายต�อการถ�ายและ
เทมูลฝอย 

  (๒) มีข�อความว�า “มูลฝอย” หรือ “มูลฝอยนํากลับมาใช�ใหม�” แล�วแต�กรณี และมีขนาดและ 
สีของข�อความท่ีสามารถมองเห็นได�ชัดเจน 

  ในกรณีท่ีเห็นควรเพ่ือความสะดวกในการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย ให�กําหนดตราหรือ
สัญลักษณQ สําหรับพิมพQบนภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ตามข�อ ๙ 

  ข�อ ๑๘ ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีมีขนาดใหญ� ซ่ึงมีปริมาตรต้ังแต�สองลูกบาศกQเมตรข้ึนไป ต�อง
เปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้ 
  (๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม�รั่วซึม มีลักษณะปOดมิดชิด สามารถป\องกันสัตวQและแมลง
พาหะนําโรคได� สะดวกต�อการขนถ�ายมูลฝอย และสามารถล�างทําความสะอาดได�ง�าย มีระบบรวบรวมและ
ป\องกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปTUอนสู�สิ่งแวดล�อม 

  (๒) มีการทําความสะอาดอย�างสมํ่าเสมอ อย�างน�อยสัปดาหQละหนึ่งครั้ง 

  ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนํากลับมาใช�ใหม�ท่ีมีขนาดใหญ�ต�องต้ังอยู�ในบริเวณท่ี
เหมาะสม สะดวกต�อการขนย�ายและไม�กีดขวางเส�นทางจราจร แยกเปBนสัดส�วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบม่ันคง
แข็งแรง ทําความ สะอาดง�าย มีรางหรือท�อระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด และอยู�ห�างจากแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค และสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจ�า
พนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

  ข�อ ๑๙ ให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิงจัดให�มีภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนํากลับมาใช�ใหม�ตาม
ข�อ ๑๓ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนํากลับมาใช�ใหม�ท่ีมีขนาดใหญ�ตามข�อ ๑๘ ในท่ีหรือทาง
สาธารณะตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิง กําหนด 

  ข�อ ๒๐ เทศบาลตําบลพ�อม่ิงหรือบุคคลตามข�อ ๓๕ วรรคหนึ่ง ต�องจัดให�มีผู�ปฏิบัติงานซ่ึงทํา
หน�าท่ีเก่ียวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยและจัดให�มีอุปกรณQป\องกันอันตรายส�วนบุคคลท่ีเหมาะสม
สําหรับผู�ปฏิบัติงานดังกล�าว 

  ผู�ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต�องได�รับการตรวจสุขภาพประจําป̂และได�รับความรู�ด�าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑQ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด
โดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 
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  ข�อ ๒๑ ในกรณีท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิงหรือบุคคลตามข�อ ๓๕ วรรคหนึ่ง จัดให�มีสถานท่ีคัด
แยกมูลฝอย ต�องดําเนินการให�เปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้ 

  (๑) เปBนพ้ืนท่ีเฉพาะ มีขนาดเพียงพอเหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยท่ีจะนําเข�ามาคัดแยก 
ได�และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให�สะอาดและเปBนระเบียบอยู�เสมอ 

  (๒) มีแสงสว�างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต�างๆได�ชัดเจน  

  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต�อการปฏิบัติงาน  

  (๔) จัดให�มีห�องน้ํา ห�องส�วม และอ�างล�างมือท่ีสะอาดเพียงพอ สําหรับใช�งานและชําระล�าง
ร�างกาย  

  (๕) มีการป\องกันสัตวQและแมลงพาหะนําโรค 

  (๖) มีการป\องกันฝุ`นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดําเนินการท่ีอาจก�อให�เกิด
เหตุรําคาญหรือผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

  (๗) จัดให�มีอุปกรณQป\องกันอัคคีภัยและมีการบํารุงรักษาให�พร�อมใช�งานตลอดเวลา 

  (๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและน้ําท้ิงท่ีระบายออกสู�ภายนอกเปBนไปตามเกณฑQ 
มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

  ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ�มชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะท่ีไม�เปBนการค�า
หรือแสวงหากําไร ต�องแจ�งเทศบาลตําบลพ�อม่ิงทราบ และให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิง กํากับ ดูแลการดําเนินการให�
ถูกต�องด�วยสุขลักษณะ 

  ข�อ ๒๒ ห�ามผู�ประกอบการกิจการหรือผู�ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปBนแหล�งกําเนิดมูล
ฝอย ท้ิงสิ่งของท่ีไม�ใช�แล�วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบของ
เสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเปBนผลิตภัณฑQเสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายกฎหมายว�าด�วย
โรงงาน ปะปนกับมูลฝอย 

 

ส�วนท่ี ๒ 
การขนมูลฝอย 

 
 

  ข�อ ๒๓ เทศบาลตําบลพ�อม่ิงหรือบุคคลตามข�อ ๓๕ วรรคหนึ่ง ต�องจัดให�มีผู�ปฏิบัติงาน ซ่ึงทํา
หน�าท่ีเก็บ และขนมูลฝอย และจัดให�มีอุปกรณQป\องกันอันตรายส�วนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับปฏิบัติงานดังกล�าว 
อุปกรณQหรือเครื่องมือป\องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณQและเครื่องมือป\องกันอัคคีภัย 
ตลอดจนเครื่องปฐมพยาบาลไว�ประจํารถเก็บและขนมูลฝอยด�วย 

  ผู�ปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต�องได�รับการตรวจสุขภาพประจําป̂และ
ผ�านการฝaกอบรมให�มีความรู�ด�านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑQ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

  ข�อ ๒๔ เทศบาลตําบลพ�อม่ิง หรือบุคคลตามข�อ ๓๕ วรรคหนึ่ง ต�องดําเนินการขนมูลฝอยให�
เปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้ 
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  (๑) แยกขนมูลฝอย หรือกําหนดวันในการขนมูลฝอยตามประเภทตามข�อ ๙ หรือตามท่ี
เทศบาลตําบลพ�อม่ิง กําหนด 

  (๒) มาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยเพ่ือป\องกันการลักลอบท้ิงมูลฝอย ตามข�อ ๑๑ 

  (๓) ใช�ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในข�อ ๒๕ และต�องดูแลยานพาหนะ 
ดังกล�าวให�เปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้ 

   (ก) มีการล�างทําความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณQต�างๆท่ีเก่ียวกับการขนมูลฝอย
เปBนประจําทุกวัน โดยสถานท่ีล�างทําความสะอาดดังกล�าวต�องมีลักษณะเปBนพ้ืนเรียบแข็งแรงทนทาน มีความ
ลาดเอียง น้ําไม�ท�วมขัง ทําความสะอาดง�าย มีรางหรือท�อระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบบําบัด
น้ําเพ่ือรวมน้ํา เสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีกรป\องกันเหตุรําคาญและผลกระทบต�อสุขภาพของ
ประชาชน 

   (ข) จัดให�มีบริเวณท่ีจอดเก็บพยานพาหนะขนมูลฝอย มีขนาดกว�างเพียงพอและมี
การดูแลทําความสะอาดบริเวณดังกล�าวเปBนประจํา 

  ข�อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอย ต�องเปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้ 

  (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรง ทนทาน ไม�รั่วซึม มีลักษณะปกปOด ง�ายต�อการบรรจุขน
ถ�าย และทําความสะอาด ระดับตัวถังไม�สูงเกินไปหรืออยู�ในระดับท่ีปลอดภัยต�อสุขภาพของผู�ปฏิบัติงานในขณะ
ขนถ�ายมูลฝอย 

  (๒) มีการป\องกันหรือติดต้ังภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพ่ือมิให�รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน
และสามารถนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๓) มีสัญลักษณQหรือสัญญาณไฟติดไว�ประจํายานพาหนะชนิดไม�ก�อให�เกิดความรําคาญ
สามารถมองเห็นได�ในระยะไกล และเปOดให�สัญญาณตลอดเวลาในขณะท่ีปฏิบัติงาน 

  กรณีบุคคลตามข�อ ๓๕ (๓) ให�แสดงชื่อเทศบาลตําบลพ�อม่ิง ด�วยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถ
มองเห็นได�ชัดเจนไว�ท่ีภายนอกตัวถังด�านข�างท้ังสองด�านของยานพาหนะขนมูลฝอยพร�อมแสดงแผ�นป\ายขนาด
ท่ีสามารถมองเห็นได�ชัดเจน ระบุชื่อ ท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพทQของบุคคลนั้นไว�ท่ียานพาหนะขนมูลฝอย ใน
บริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได�อย�างชัดเจน 

  กรณีบุคคลตามข�อ ๓๕ (๔) ให�ให�แสดงชื่อและเลขท่ีใบอนุญาตของผู�ได�รับใบอนุญาตด�วย
ตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได�ชัดเจนไว�ท่ีภายนอกตัวถังด�านข�างท้ังสองด�านของพยานขนมูลฝอย 
พร�อมกับแสดงแผ�นป\าย ขนาดท่ีสามารถมองเห็นได�ชัดเจน ระบุชื่อ ท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพทQของบุคคลนั้นไว�ท่ี
ยานพาหนะขนมูลฝอย ใน บริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได�อย�างชัดเจน 

  ข�อ ๒๖ ในกรณีท่ีมีความจําเปBน เทศบาลตําบลพ�อม่ิงหรือบุคคลตามข�อ ๓๕ วรรคหนึ่ง อาจ
จัดให�มีสถานีขนถ�ายมูลฝอยก็ได� 

  สถานีขนถ�ายมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต�องเปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะดังต�อไปนี้ 

  (๑) เปBนอาคารท่ีมีการป\องกันน้ําซึมหรือน้ําเข�า มีแสงสว�างและการระบายอากาศเพียงพอต�อ
การปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ีต�องพักรอการขนถ�าย 

  (๒) มีการป\องกันสัตวQและแลงพาหะนําโรค ฝุ`นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ 
ดําเนินการท่ีอาจก�อให�เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
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  (๓) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําท้ิงท่ีระบายออกสู�ภายนอกเปBนไปตามเกณฑQ 
มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เว�นแต�อาคารท่ีไม�ถูกบังคัลให�มีระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ส�วนท่ี ๓ 
การกําจัดมูลฝอย 

 

  ข�อ ๒๗ เพ่ือประโยชนQในการกําจัดมูลฝอย ให�คัดแยกมูลฝอยท่ีจัดเก็บได�ออกเปBนมูลฝอยท่ี
ย�อยสลายง�าย มูลฝอยท่ีย�อยสลายยาก และมูลฝอยท่ีไม�ย�อยสลาย ก�อนนําไปกําจัด ท้ังนี้ การกําจัดให�ทําตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล�องกับสภาพภูมิสังคม และ
ระมัดระวังให�เกิดผลกระทบต�อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล�อมน�อยท่ีสุด 

  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิง ส�งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชน
และชุมชนมีส�วนร�วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการกําจัดมูลฝอย ณ แหล�งกําเนิด 

  ข�อ ๒๘ การกําจัดมูลฝอย ให�ดําเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังต�อไปนี้  

  (๑) การฝLงกลบอย�างถูกหลักสุขาภิบาล  

  (๒) การเผาในเตาเผา  

  (๓) การหมักทําปุbยและการหมักทําก]าซชีวภาพ  

  (๔) การกําจัดแบบผสมผสาน  

  (๕) วิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ 

   (๕.๑) การฝLงกลบอย�างถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๕.๒) การหมักทําปุbยหรือก]าซชีวภาพ  

   (๕.๓) การกําจัดด�วยพลังงานความร�อน  

   (๕.๔) การแปรสภาพเปBนเชื้อเพลิงหรือพลังงาน  

   (๕.๕) วิธีอ่ืนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให�คําแนะนํา 

  การดําเนินการตามวิธีในข�อ ๒๘ (๕) คณะกรรมการจังหวัดอาจให�คําแนะนําเทศบาลตําบลพ�อ
ม่ิง ตามท่ีเห็นสมควร 

  ข�อ ๒๙ เทศบาลตําบลพ�อม่ิง หรือบุคคลตามข�อ ๓๕ วรรคหนึ่ง ต�องจัดให�มีผู�ปฏิบัติงานซ่ึงทํา
หน�าท่ีกําจัดมูลฝอย และจัดให�มีอุปกรณQป\องกันอันตรายส�วนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับปฏิบัติงานดังกล�าว 
อุปกรณQหรือเครื่องมือป\องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณQและเครื่องมือป\องกันอัคคีภัย 
ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดต้ังไว�ในบริเวณสถานท่ีกําจัดมูลฝอยด�วย 

  ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีกําจัดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต�องได�รับการตรวจสุขภาพประจําป̂และผ�านการ 
ฝaกอบรมให�มีความรู�ด�านสุขอนาภัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑQวิธีการ เง่ือนไขท่ีเจ�า
พนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 
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  ข�อ ๓๐ เทศบาลตําบลพ�อม่ิงหรือบุคคลตามข�อ ๓๕ วรรคหนึ่ง ต�องดําเนินการกําจัดมูลฝอย 
ดังต�อไปนี้ 

  (๑) กําจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามท่ีกําหนดในข�อ ๒๘ โดยให�ศึกษาความเหมาะสมและ
ความเปBนไปได�ก�อนทําการก�อสร�างระบบกําจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูล
ฝอยในแต�ละวิธีให�เปBนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือป\องไม�ให�ส�งผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน
และสิ่งแวดล�อม 
  (๒) ไม�นําสิ่งของท่ีไม�ใช�แล�วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานของ
เสีย จากวัตถุดิบของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเปBนผลิตภัณฑQเสื่อมคุณภาพและของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยท่ีเปBนพิษหรืออันตรายจากชุมชน มากําจัด
ร�วมกับมูลฝอย 

  ข�อ ๓๑ การฝLงกลบอย�างถูกหลักสุขาภิบาล ต�องดําเนินการให�เปBนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
ผลการศึกษาตามข�อ ๓๐(๑) และให�เปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้ 
  (๑) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝLงกลบโดยไม�ก�อให�เกิดอันตรายเหตุ
รําคาญ หรือความเสียหายต�อบุคคลหรือทรัพยQสินของผู�อ่ืนด�วย ท้ังนี้ หลักเกณฑQในการคัดเลือกสถานท่ีต้ังให�
เปBนไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๒) มีพ้ืนท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝLงกลบมูลฝอย เพ่ือจัดเปBนพ้ืนท่ี
สําหรับปลูกต�องไม� ถนน และรางระบายน้ําผิวดิน 
  (๓) มีระบบป\องกันการปนเปTUอนของน้ําใต�ดินจากน้ําชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก�นบ�อ
ด�านล�างและด�านข�างให�แน�นและปูด�วยแผ�นวัสดุกันซึม ท้ังนี้ ตามลักษณะและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากก�นบ�อเพ่ือส�งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถป\องกัน
การปนเปTUอนน้ําใต�ดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยให�ได�มาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
  (๕) มีการใช�ดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งท่ีมีการนํามูลฝอยไปฝLงกลบ และปOดการฝLงกลบ
เม่ือบ�อฝLงกลบเต็ม โดยปOดทับหน�าบ�อฝLงกลบด�วยดินหนาอย�างน�อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือป\องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม�เปBนแหล�งเพาะพันธุQสัตวQและแมลงพาหนะนําโรครวมท้ังไม�ส�งผล
กระทบต�อสิ่งแวดล�อม 
  (๖) มีการป\องกันสัตวQและแมลงพานะนําโรค ฝุ`นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ 
ดําเนินการท่ีอาจก�อให�เกิดความรําคาญหรือผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
  (๗) ต�องมีระบบรวบรวมและระบายก]าซออกจากหลุดฝLงกลบ และมีระบบเผาทําลายก]าซหรือ
มีระบบนําก]าซไปใช�ประโยชนQเปBนเชื้อเพลิงหรือใช�ประโยชนQอย�างอ่ืน 
  (๘) มีบ�อสําหรับตรวจสอบการปนเปTUอนของน้ําใต�ดิน และในระหว�างการดําเนินการฝLงกลบให�
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตามหลักเกณฑQและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
  ข�อ ๓๒ การเผาในเตาเผา ต�องดําเนินการให�เปBนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ผลการศึกษาตาม
ข�อ ๓๐(๑) และให�เปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้ 
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  (๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยท่ัวไป มีแสงสว�าง
และการระบายอากาศเพียงพอต�อการปฏิบัติงาน 

  (๒) มีท่ีพักรวมมูลฝอย ท่ีเปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะตามข�อ ๑๖ 

  (๓) มีพ้ืนท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอย เพ่ือจัดเปBนพ้ืนท่ี
สําหรับปลูกต�นไม� ถนน และวางระบายน้ําผิวดิน เพ่ือลดปLญหาด�านทัศนียภาพจากการเผาและปLญหากลิ่น
รบกวน 

  (๔) ต�องเผามูลฝอยท่ีอุณหภูมิไม�ต่ํากว�าแปดร�อยห�าสิบสององศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม 
คุณภาพอากาศท่ีปล�อยออกจากปล�องเตาเผามูลฝอย ให�ได�มาตรฐานควบคุมการปล�อยท้ิงอากาศเสียจากเตาเผา
มูลฝอยตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

  (๕) มีการป\องกันสัตวQและแมลงพาหะนําโรค ฝุ`นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ 
ดําเนินการท่ีอาจก�อให�เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

  (๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด และน้ําเสียใดๆ ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนภายในสาถนท่ีกําจัด
ให�ได�มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

  (๗) มีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเถ�าหนักท่ีมีการป\องกันผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และมีระบบในการนํา
เถ�าหนักไปกําจัดเปBนประจํา โดยใช�วิธีการฝLงกลับอย�างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ท่ีมีการป\องกัน
น้ําชะข้ีเถ�าปนเปTUอนแปล�งน้ําผิวดินและใต�ดิน หรือมีระบบท่ีปลอดภัยในการนําเถ�าหนักไปใช�ประโยชนQอย�างอ่ืน 

  (๘) มีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเถ�าลอยท่ีมีการป\องกันผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และมีระบบในการนํา
เถ�าลอยออกไปกําจัดเปBนประจํา โดยใช�วิธีการฝLงกลบอย�างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง หรือมีระบบท่ีปลอดภัยในการนําเถ�าลอยไปใช�ประโยชนQอย�างอ่ืน 

  ข�อ ๓๓ การหมักทําปุbยและการหมักทําก]าซชีวภาพ ต�องดําเนินการให�เปBนไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง ผลการศึกษาตามข�อ ๓๐(๑) และให�เปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้ 
  (๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม 
  (๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนําหมักทําปุbยหรือทําก]าซชีวภาพ ซ่ึงอาจมีอาคารท่ีมีขนาด
พ้ืนท่ีเหมาะสม มีแสงสว�างและการระบายอากาศเพียงพอต�อการคัดแยกดังกล�าว 
  (๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคารคัดแยกมูลฝอย 
  (๔) มีการป\องกันสัตวQและแมลงพาหะนําโรค ฝุ`นละออก กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือ
การดําเนินการท่ีอาจก�อให�เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
  (๕) มูลฝอยจากการคัดแยกส�วนท่ีหมักทําปุbยหรือหมักทําก]าซชีวภาพไม�ได� ต�องมีระบบกําจัด
หรือส�งไปกําจัดโดยวิธีการฝLงกลบอย�างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํา
กลับมาใช�ใหม�หมดได�ไปใช�ประโยชนQ 
  (๖) ต�องบําบัดน้ําชะมูลฝอย น้ําเสียจากสถานท่ีคัดแยกและสถานท่ีหมักทําปุbยหรือทําก]าซ
ชีวภาพ ให�ได�คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
  (๗) กรณีหมักทําก]าซชีวภาพ บ�อหมักต�องเปBนระบบปOด มีการนําก]าซชีวภาพไปใช�ประโยชนQ
และมีระบบเผาก]าซท้ิงกรณีระบบการใช�ประโยชนQจากก]าซชีวภาพหยุดการทํางาน 
 
 



-11- 
 

  ข�อ ๓๔ การกําจัดแบบผสมผสาน โดยใช�วิธีการกําจัดมูลฝอยมากกว�าหนึ่งวิธีต�องดําเนินการ
ให�เปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะตาม ข�อ ๓๑ ข�อ ๓๒ ข�อ ๓๓ 

หมวด ๓ 
การร�วมมือ หรือมอบหมาย ให3เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

………………………………………………….. 
 

  ข�อ ๓๕ ให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิงหรือบุคคลดังต�อไปนี้ดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ให�เปBนไปตามหลักเกณฑQ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ว�าด�วยสุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมท้ังท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และเทศบัญญัตินี้ 
  (1) เทศบาลตําบลพ�อม่ิง 
  (๒) เทศบาลตําบลพ�อม่ิงร�วมกับหน�วยงานของรัฐหรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีดําเนินการ
ภายใต�ข�อตกลงร�วมกันตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และภายใต�หลักเกณฑQ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตาม
มาตรา ๓๔/๑ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปBนระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
พ.ศ.๒๕๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  (๓) เทศบาลตําบลพ�อม่ิงมอบหมายให�เอกชนใดดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ภายใต�การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลพ�อม่ิงตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม แห�งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และภายใต�หลักเกณฑQ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามมาตรา ๓๔/๑ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปBน
ระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  (๔) บุคคลซ่ึงได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินให�ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน 
กําจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล โดยทําเปBนธุรกิจ หรือโดยได�รับประโยชนQตอบแทนด�วยการคิดค�าบริการตาม
มาตรา ๑๙ แห�ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
มาตรา ๓๔/๒ แห�ง พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปBนระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง พ.ศ.
๒๕๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ในการจัดการมูลฝอย ต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยอย�างน�อยสอง
คน โดยให�มีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ส�วนท่ี ๑ 
การร�วมกับ หน�วยงานของรัฐหรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน 

เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 
  ข�อ ๓๖ ในกรณีท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิงร�วมดําเนินการกับหน�วยงานของรัฐหรือราชการส�วน
ท�องถ่ินอ่ืน ตามข�อ ๓๕ (๒) จะเปBนประโยชนQแก�ประชาชนในท�องถ่ินมากกว�าการท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิงจะ
ดําเนินการเอง เทศบาลตําบลพ�อม่ิงอาจร�วมกับหน�วยงานของรัฐ หรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนในการดําเนินการ
เก็บขน หรือกําจัดมูล ฝอย โดยให�ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�
องคQกรปกครองส�วนท�องถ่ินว�า ด�วยการทําความตกลงร�วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคQกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 
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  กรณีเทศบาลตําบลพ�อม่ิงมอบหมายหน�วยงานของรัฐหรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนตามข�อ ๓๕ 
(๒) จะเปBนประโยชนQแก�ประชาชนในท�องถ่ินมากกว�าการท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิงจะดําเนินการเอง เทศบาลตําบล
พ�อม่ิงอาจมอบหมายให�หน�วยงานของรัฐหรือราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน ในการดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดมูล
ฝอย โดยให�ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องคQกรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ว�าด�วยการทําความตกลงร�วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคQกรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยอนุโลม 

  ข�อ ๓๗ เพ่ือให�มีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ เปBนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และ 
สามารถนําไปใช�ให�เกิดประโยชนQด�านอ่ืนๆ ได�ในการดําเนินการของราชการท�องถ่ินตามข�อ ๓๖ ให�
คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล�วแต�กรณี มีหน�าท่ีแนะนําและกํากับเทศบาลตําบลพ�อม่ิงใน
การรวมกลุ�มของราชการส�วนท�องถ่ินภายในจังหวัด ท้ังนี้ ตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  กรณีเทศบาลตําบลพ�อม่ิงไม�อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได� หรือกรณีมีดําเนินการข�ามเขต
จังหวัดให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิง โดยคําแนะนําของคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล�วแต�กรณี 
ขอทําความตกลงกับรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู�ท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ก�อนดําเนินการ 
 

ส�วนท่ี ๒ 
การมอบหมาย เอกชนเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 

 

  ข�อ ๓๘ เทศบาลตําบลพ�อม่ิง อาจมอบหมายให�เอกชนดําเนินการหรือร�วมดําเนินการเก็บ ขน 
หรือกําจัดมูลฝอย ตามข�อ ๓๕ (๓) หากจะเปBนประโยชนQแก�ประชาชนในท�องถ่ินมากกว�าการท่ีเทศบาลตําบล
พ�อม่ิง จะดําเนินการเอง โดยคํานึงถึง 
  (๑) ประสิทธิภาพและความคุ�มค�าในการดําเนินกิจการและการใช�ทรัพยากรของเทศบาลตําบล
  พ�อม่ิง 
  (๒) การยึดถือวินัยการเงินการคลัง  
  (๓) ประโยชนQต�อสังคมและเศรษฐกิจจากการดําเนินการ  
  (๔) ความโปร�งใสในกระบวนการตัดสินใจท่ีเก่ียวข�อง  
  (๕) การจัดสรรความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับการดําเนินการระหว�างเทศบาลตําบลพ�อม่ิงกับ 
  เอกชน  
  (๖) สิทธิและประโยชนQของผู�รับบริการและผู�ให�บริการ  
  (๗) การส�งเสริมการแข�งขันอย�างเปBนธรรมระหว�างเอกชนท่ีประสงคQจะร�วมกับเทศบาลตําบล
  พ�อม่ิง 
  ข�อ ๓๙ การมอบหมายให�เอกชนดําเนินการหรือร�วมดําเนินการเก็บหรือขนมูลฝอยให�
ดําเนินการตามกฎหมายว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  ข�อ ๔๐ ในการมอบหมายให�เอกชนดําเนินการหรือร�วมดําเนินการกําจัดมูลฝอยให�
คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล�วแต�กรณี ให�คําแนะนําเทศบาลตําบลพ�อม่ิงในการจัดทํา
ข�อเสนอเพ่ือให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู�ท่ีรัฐมนตรีมอบหมายให�ความเห็นชอบ โดยอย�างน�อย
ต�องแสดงรายละเอียดหัวข�อการศึกษาและวิเคราะหQข�อเสนอในเรื่องดังนี้ 
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  (๑) เหตุผล ความจําเปBน และประโยชนQของข�อเสนอ 
  (๒) ต�นทุนการดําเนินการในภาพรวมและมูลค�าของการดําเนินการ รวมท้ังสัดส�วนการลงทุน
ของเทศบาลตําบลพ�อม่ิงและเอกชนต�อมูลค�าของการดําเนินการ 
  (๓) รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายให�เอกชนดําเนินการหรือร�วมดําเนินการ 
  (๔) ประมาณการผลตอบแทนในด�านต�างๆ ซ่ึงอย�างน�อยต�องแสดงให�เห็นอัตราผลตอบแทน
ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตรQ และลักษณะการจัดสรรผลประโยชนQตอบแทนของการดําเนินการ 
  (๕) ผลกระทบซ่ึงครอบคลุมท้ังผลกระทบโดยตรงและโดยอ�อมจากการดําเนินการ ตลอดจน
วิธีการป\องกัน ลด หรือแก�ไขเยียวยาผลกระทบดังกล�าว 
  (๖) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการดําเนินการ 
  (๗) ความพร�อมของเทศบาลตําบลพ�อม่ิงผู�จัดทําข�อเสนอ ความสอดคล�องกับแผนพัฒนา
จังหวัด รวมถึงการศึกษาการดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการ
ของเทศบาลตําบลพ�อม่ิง ผู�จัดทําข�อเสนอ 
  การจัดทําข�อเสนอตามวรรคหนึ่ง มิให�ใช�บังคับกับการกําจัดมูลฝอยตามข�อ ๒๔ (๑) (๕.๑) 

  ข�อ ๔๑ เม่ือรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยให�ความเห็นชอบตามข�อ ๔๐ แล�ว ให�เทศบาล
ตําบลพ�อม่ิง ผู�จัดทําข�อเสนอคัดเลือกเอกชนโดยนําหลักเกณฑQและวิธีการท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยการ
จัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช�บังคับโดยอนุโลม และให�ใช�วิธีการประมูลก�อนโดยพิจารณาจาก
ผลประโยชนQท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิงและประชาชนจะได�รับอย�างเปBนธรรม 

  ในกรณีท่ีไม�อาจดําเนินการด�วยวิธีการประมูลตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตําบลพ�อม่ิง ผู�จัดทํา
ข�อเสนอ อาจพิจารณาคัดเลือกเอกชนโดยไม�ใช�วิธีประมูลก็ได� โดยให�ขอคําแนะนําจากคณะกรรมการจังหวัด 
หรือคณะกรรมการกลาง แล�วแต�กรณี และเสนอความเห็นต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู�ท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบก�อนดําเนินการ เฉพาะกรณี 
ดังต�อไปนี้ 
  (๑) มีความจําเปBนเร�งด�วนท่ีต�องมอบหมายให�เอกชนดําเนินการหรือร�วมดําเนินการอัน
เนื่องมาจาก เหตุการณQท่ีไม�อาจคาดหมายได� ซ่ึงหากใช�วิธีประมูลอาจก�อให�เกิดความล�าช�าและอาจทําให�เกิด
ความเสียหายร�ายแรงต�อประโยชนQสาธารณะ 
  (๒) เปBนข�อเสนอท่ีโดยลักษณะและขนาดของการดําเนินการแล�ว หากใช�วิธีการประมูลจะไม�
คุ�มค�าสําหรับการดําเนินการ 
  (๓) เปBนข�อเสนอท่ีต�องให�เอกชนซ่ึงมีคุณสมบัติทางเทคนิคเปBนการเฉพาะและเอกชนลักษณะ 
ดังกล�าวนั้นมีเพียงรายเดียว 
  ข�อ ๔๒ เม่ือได�ผลการคัดเลือกเอกชนแล�ว ให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิง ผู�จัดทําข�อเสนอลงนามใน 
สัญญาท่ีผ�านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ข�อ ๔๓ ในระหว�างดําเนินการ หากมีการแก�ไขสัญญาตามข�อ ๔๒ ซ่ึงเปBนการแก�ไขสัญญาในส�วนท่ีมิใช�
สาระสําคัญ ให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิง คู�สัญญาพิจารณาแล�วดําเนินการต�อไป 
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  ในกรณีท่ีเปBนการแก�ไขในสาระสําคัญ ให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิง คู�สัญญาเสนอประเด็นท่ีขอ
แก�ไขผลกระทบจากการแก�ไขสัญญา และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง พร�อมท้ังร�างสัญญาฉบับแก�ไขท่ีผ�านการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล�ว ไปยังรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู�ท่ีรัฐมนตรีว�าการ 
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบต�อไป 

  ข�อ ๔๔ การแก�ไขสัญญาในส�วนท่ีเปBนสาระสําคัญตามข�อ ๔๓ มีลักษณะอย�างหนึ่งอย�างใดดังนี้ 
  (๑) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของการดําเนินการ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้องาน 
การเปลี่ยนแปลงการให�บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ โดยการแก�ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ี
กําหนดไว�ในข�อนี้จะต�องทําให�ผลลัพธQในเชิงการให�บริการสาธารณะตามเป\าประสงคQเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
หรือเปBนการเพ่ิมผลประโยชนQให�แก�คู�สัญญาฝ`ายเอกชน 
  (๒) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับผลประโยชนQของรัฐไม�ว�าในรูปแบบใดๆ ซ่ึงรวมถึงการ 
เปลี่ยนแปลงผลประโยชนQตอบแทนในรูปตัวเงิน หรือส�วนแบ�งรายได� การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพยQสิน
ของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการระงับข�อพิพาท 
  (๓) การเปลี่ยนตัวคู�สัญญา หรือการเปลี่ยนโครงสร�างองคQกร อันมีผลทําให�ไม�สามารถ
ดําเนินการต�อไปได� 
  (๔) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา  
  (๕) การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา  
  (๖) การเปลี่ยนแปลงอัตราค�าบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให�บริการ 
 

หมวด ๔ 
การเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

………………………………………. 
  ข�อ ๔๕ เทศบาลตําบลพ�อม่ิงหรือบุคคลตามข�อ ๓๕ วรรคหนึ่ง ต�องดําเนินการเก็บ ขนสิ่ง
ปฏิกูล ให�เปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะ ตามข�อ ๒๔ ข�อ ๒๕ โดยอนุโลม 

  การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลให�บรรจุไว�ในอุปกรณQหรือยานพาหนะซ่ึงกันน้ําและปOดอย�างมิดชิด 
รวมท้ังจัดการป\องกันไม�ให�สิ่งปฏิกูล น้ํา หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากสิ่งปฏิกูลตกหล�นรั่วไหลออกจากอุปกรณQหรือ
ยานพาหนะนั้น และต�องดําเนินการอย�างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม�ให�เกิดผลกระทบต�อการจราจร สุขภาพ 
อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  เพ่ือประโยชนQในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด สิ่ง
ปฏิกูล การจัดการสิ่งปฏิกูลให�ปฏิบัติ ดังต�อไปนี้ 

  (๑) ห�ามมิให�ผู�ใดทําการถ�าย เท ท้ิง กอง หรือทําให�มีข้ึนซ่ึงสิ่งปฏิกูล ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ในอาคารสถานท่ี หรือท่ีดินว�างอันเปBนของเอกชน ท้ังของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน ภายในเขตเทศบาลตําบลพ�อม่ิง 
ยกเว�น ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือรองรับหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยได�รับการมอบหมายหรือได�อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

(๒) เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต�องจัดให�มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปTUอน ท่ีถูก
สุขลักษณะอย�างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 
ประกาศกําหนด 
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  (๓) ห�ามมิให�ผู�ใด ถ�าย เท ท้ิงสิ่งปฏิกูลลงในท่ีรองรับมูลฝอย 

  (๔) ห�ามมิให�ผู�ใดทําการขน คุ�ย เข่ีย หรือขุดสิ่งปฏิกูลในท่ีรองรับ รถขน เรือขน หรือสถานท่ี
สาธารณะอ่ืนใดของเทศบาลตําบลพ�อม่ิง เว�นแต�จะเปBนการกระทําของเจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิง ในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมาย หรือผู�ท่ีได�รับการมอบหมายหรือได�อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

  (๕) ห�ามมิให�ผู�ใด ถ�าย เท ท้ิง หรือทําให�มีสิ่งปฏิกูลในท่ี ถังรับ หรือภาชนะอ่ืนใดท่ีจัดให�เปBนท่ี 
รองรับสิ่งปฏิกูลของผู�อ่ืน เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากผู�นั้น 

  (๖) ห�ามมิให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลอันอาจ
ทําให�เกิดมลภาวะท่ีเปBนพิษ เช�น กลิ่น หรือแก]ส เปBนต�น เว�นแต�จะได�กระทําโดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะหรือ
กระทําตามคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

  (๘) หากผู�ครอบครองอาคาร สถานท่ี หรือท่ีดินว�างเปล�าปล�อยให�มีสิ่งปฏิกูล จนก�อให�เกิดเหตุ 
เดือดร�อนรําคาญ ผู�ครอบครองอาคารหรือท่ีดินว�างเปล�านั้นจะต�องทําการจัดเก็บ ขน และกําจัด ตามคําแนะนํา
ของเจ�าพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจ�าพนักงานท�องถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือพ�นกําหนด
ระยะเวลาดังกล�าวแล�ว หากผู�ครอบครองอาคาร สถานท่ี หรือท่ีดินว�างเปล�านั้นยังคงเพิกเฉย ละเลย หรือ
กระทําการไม�แล�ว เสร็จโดยไม�มีเหตุอันสมควร หรือไม�เปBนไปตามคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข หรือ
คําสั่งของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ให�เจ�าหน�าท่ีของเทศบาลตําบลพ�อม่ิง ทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลอันเปBนเหตุ
เดือดร�อนรําคาญจากสถานท่ีดังกล�าว และผู�ครอบครองอาคารสถานท่ีหรือท่ีดินว�างเปล�านั้น ต�องเสีย
ค�าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดท�ายเทศบัญญัตินี้ 

  (9) ห�ามเจ�าของหรือผู�ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ท้ิงกากอุตสาหกรรม และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานปะปนรวมไปกับสิ่งปฏิกูล 

  หากผู�จัดเก็บพบของเสียอันตรายหรือของเสียไม�อันตรายปนอยู�กับสิ่งปฏิกูลท่ีทําการจัดเก็บ 
ให�ผู�ทําการจัดเก็บแจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายว�าด�วย
โรงงานต�อไป 

  หากพ�นสามวันนับต้ังแต�วันท่ีแจ�ง หากพนักงานเจ�าหน�าท่ียังไม�ดําเนินการ ให�ผู�ท่ีทําการจัดเก็บ 
ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้การดําเนินการต�องไม�สร�างความเดือดร�อนรําคาญหรือ
ก�อให�เกิดอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล�อม 

  ข�อ ๔๖ การกําจัดสิ่งปฏิกูล ให�ดําเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังต�อไปนี้ 
  (๑) การหมักทําปุbยและการหมักทําก]าซชีวภาพ  
  (๒) การกําจัดแบบอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตให�สามารถกระทําได� 
  ข�อ ๔๗ เทศบาลตําบลพ�อม่ิงหรือบุคคลตามข�อ ๓๕ วรรคหนึ่ง ต�องจัดให�มีผู�ปฏิบัติงานซ่ึงทํา
หน�าท่ีเก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูล ต�องจัดให�มีอุปกรณQป\องกันอันตรายส�วนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับปฏิบัติงาน
ดังกล�าว อุปกรณQหรือเครื่องมือป\องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณQและเครื่องมือป\องกัน
อัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดต้ังไว�ในบริเวณสถานท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลด�วย 
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  ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต�องได�รับการตรวจสุขภาพประจําป̂และผ�านการ 
ฝaกอบรมให�มีความรู�ด�านสุขอนาภัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑQวิธีการ เง่ือนไขท่ีเจ�า
พนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

  ข�อ ๔๘ เทศบาลตําบลพ�อม่ิงหรือบุคคลตามข�อ ๓๕ วรรคหนึ่ง ต�องดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
ดังต�อไปนี้ 
  (๑) กําจัดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามท่ีกําหนดในข�อ ๔๖ โดยให�ศึกษาความเหมาะสมและความ
เปBนไปได�ก�อนทําการก�อสร�างระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดในแต�ละ
วิธีให�เปBนไปตามสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล เพ่ือป\องไม�ให�ส�งผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชนและ
สิ่งแวดล�อม 
  (๒) ไม�นําขยะมูลฝอย สิ่งของท่ีไม�ใช�แล�วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ 
โรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเปBนผลิตภัณฑQเสื่อมคุณภาพและ
ของเสียอันตรายตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยท่ีเปBนพิษหรืออันตรายจากชุมชน มา
กําจัดร�วมกับสิ่งปฏิกูล 

  ข�อ ๔๙ การหมักทําปุbยและการหมักทําก]าซชีวภาพ ต�องดําเนินการให�เปBนไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง และให�เปBนไปตามหลักเกณฑQและสุขลักษณะ อย�างน�อยดังต�อไปนี้ 
  (๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม  
  (๒) มีระบบหมักทําปุbยหรือทําก]าซชีวภาพ ซ่ึงอาจมีอาคารท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสม มีแสงสว�าง
และการระบายอากาศเพียงพอต�อการดําเนินการ 
  (๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากสิ่งปฏิกูล 
  (๔) มีการป\องกันสัตวQและแมลงพาหะนําโรค ฝุ`นละออก กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือ
การดําเนินการท่ีอาจก�อให�เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
  (๕) สิ่งปฏิกูลท่ีหมักทําปุbยหรือหมักทําก]าซชีวภาพไม�ได� ต�องมีระบบกําจัดหรือส�งไปกําจัด
อย�างถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๖) ต�องบําบัดน้ําเสียจากสถานท่ีหมักทําปุbยหรือทําก]าซชีวภาพให�ได�คุณภาพมาตรฐานตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
  (๗) กรณีหมักทําก]าซชีวภาพ บ�อหมักต�องเปBนระบบปOด มีการนําก]าซชีวภาพไปใช�ประโยชนQ
และมีระบบเผาก]าซท้ิงกรณีระบบการใช�ประโยชนQจากก]าซชีวภาพหยุดการทํางาน 

 

หมวด ๕ 
การดําเนินการใช3 และหาประโยชน> 

……………………………………….. 
  ข�อ ๕๐ ให�คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล�วแต�กรณี ให�คําแนะนําแก�
เทศบาลตําบลพ�อม่ิง ในการนํามูลฝอยท่ีจัดเก็บได�ไปดําเนินการ ใช� หรือหาประโยชนQโดยวิธีการจําหน�าย จ�าย 
โอน ท้ังนี้ ให� คํานึงถึงศักยภาพ ต�นทุน ความคุ�มค�า และประโยชนQของทางราชการเปBนสําคัญ 

ข�อ ๕๑ เทศบาลตําบลพ�อม่ิง ร�วมกับผู�ได�รับมอบหมายอาจนํามูลฝอยท่ีจัดเก็บได�ไปดําเนินการใช� หรือหา
ประโยชนQโดยวิธีการจําหน�าย จ�าย โอน ตามข�อ ๕๐ หรือข�อตกลงในหมวด ๓ 
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หมวด ๖ 
การขอรับบริการ และการออกขอใบอนุญาต 

…………………………………. 
 

  ข�อ ๕๒ ผู�ประสงคQขอรับบริการจัดเก็บ ขน กําจัดมูลฝอย ตามเทศบัญญัตินี้ ให�ยื่นคําขอรับ
บริการ ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิงกําหนด พร�อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ�าน และ
ระบุจุดหรือ สถานท่ีท่ีขอรับบริการจัดเก็บมูลฝอยให�ชัดเจน 

  ข�อ ๕๓ ผู�รับบริการจัดเก็บ ขน กําจัดมูลฝอย ผู�ใดมีความประสงคQจะยกเลิกการรับบริการตาม
ข�อ ๕๒ ต�องแจ�งให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิง ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�าเจ็ดวันทําการ 

  ข�อ ๕๔ ผู�ใดประสงคQจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล หรือ
หาประโยชนQจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปBนธุรกิจหรือโดยได�รับประโยชนQตอบแทนด�วยการคิด
ค�าบริการตามข�อ ๓๕ (๔) ต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

  ผู�ใดประสงคQจะดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ พร�อมกับ
หลักฐานต�างๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิงกําหนด ต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

  ข�อ ๕๕ เม่ือได�รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต�ออายุใบอนุญาต ให�เจ�าหน�าท่ีตรวจความ
ถูกต�อง และความสมบูรณQของคําขอ ถ�าปรากฏว�าคําขอดังกล�าวไม�ถูกต�องหรือไม�สมบูรณQตามหลักเกณฑQ 
วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดในเทศบัญญัติ ให�เจ�าหน�าท่ีรวบรวมความไม�ถูกต�องหรือความไม�สมบูรณQนั้น 
ท้ังหมดและแจ�งให�ผู�ขอรับใบอนุญาตแก�ไขให�ถูกต�องและสมบูรณQในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปBนท่ีจะต�อง
ส�งคืนคําขอแก�ผู�ขอรับใบอนุญาต ก็ให�ส�งคืนคําขอพร�อมท้ังแจ�งความไม�ถูกต�องหรือความไม�สมบูรณQให�ทราบ
ภายในสิบห�าวันนับแต�วันได�รับคําขอ 

  เจ�าพนักงานท�องถ่ินต�องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ�งคําสั่งไม�อนุญาตพร�อมด�วยเหตุผลให�
ผู�ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันได�รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต�องหรือครบถ�วนตามท่ีกําหนดใน
เทศบัญญัติ 

  เม่ือเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ออกใบอนุญาตแล�ว ให�แจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตมาชําระค�าธรรมเนียม 
โดยชําระค�าธรรมเนียมวันใด ให�ออกใบอนุญาตในวันนั้น 

  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปBนท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�
อนุญาตได�ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให�ขยายเวลาออกไปได�อีกไม�เกินสองครั้ง ครั้งละไม�เกินสิบห�าวัน  
แต�ต�องมีหนังสือแจ�งการขยายเวลาและเหตุจําเปBนแต�ละครั้งให�ผู�ขออนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีได�ขยายเวลาไว�แล�วนั้น แล�วแต�กรณี 
  ข�อ ๕๖ ผู�รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต�องแสดงใบอนุญาตไว�โดยเปOดเผยและเห็นได�ง�าย 
ณ สถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีใช�ในการประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

  ข�อ ๕๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให�ผู�รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให�ให�ผู�ได�รับใบอนุญาต ยื่นคําร�องต�อเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ิน ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิง กําหนด 
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  ข�อ ๕๘ การต�ออายุใบอนุญาต จะต�องยื่นคําขอก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได�ยื่นคําขอพร�อม
กับเสียค�าธรรมเนียมแล�ว ให�ประกอบกิจการต�อไปได� จนกว�าเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาต 

  ข�อ ๕9 ใบอนุญาตท่ีออกให�ตามข�อ ๕๔ ให�มีอายุดังต�อไปนี้ 

  (๑) ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให�มีอายุหนึ่งป̂นับแต�วันท่ีออก
ใบอนุญาต 

  (๒) ใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให�มีอายุห�าป̂นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต 

  (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชนQจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให�มีอายุห�าป̂นับแต�วันท่ี 
ออกใบอนุญาต 

  ผู�ใดได�รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�ถือว�าได�รับอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยการ
สาธารณสุข และกฎหมายว�าด�วยการรักษาความสะอาด และให�ใช�ได�เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลพ�อ
ม่ิง ท่ีเปBนผู�ออกใบอนุญาตเท�านั้น 

  ข�อ ๖๐ บุคคลตามข�อ ๓๕ (๔) ในการขอรับใบอนุญาตทําการเก็บ ขน ต�องแสดงหลักฐาน
เก่ียวกับสถานท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ว�าดําเนินการและปฏิบัติอย�างถูกต�องตามระเบียบ กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง 

  ข�อ ๖๑ บุคคลท่ีได�รับใบอนุญาตได�ตามข�อ ๕๔ ในกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย หรือหาประโยชนQจากการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปBนธุรกิจหรือโดยได�รับ
ประโยชนQตอบแทนด�วยการคิดค�าบริการ ต�องปฏิบัติให�ถูกต�องตามเทศบัญญัตินี้ ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง 
 

หมวด ๗  
ค�าธรรมเนียม 

…………………………………………. 
 

  ข�อ ๖๒ ผู�ใดรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ต�องจ�ายค�าธรรมเนียมรายเดือน หรือรายป̂
ไม�เกินบัญชีอัตราค�าธรรมเนียมท�ายเทศบัญญัตินี้ 

  ข�อ ๖๓ ให�ผู�ท่ีร�วมดําเนินการหรือได�รับมอบหมาย ตามข�อ ๓๕ (๒) (๓) ให�ดําเนินกิจการรับ
ทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย หรือหาประโยชนQจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปBนธุรกิจหรือโดยได�รับประโยชนQตอบแทนด�วยการคิดค�าบริการ คิดค�าธรรมเนียมในการให�บริการ ไม�
เกินท่ีกําหนดท�ายเทศบัญญัตินี้ แล�วแต�กรณี 
  ข�อ ๖๔ ให�ผู�รับใบอนุญาตตามข�อ ๓๕ (๔) ซ่ึงได�รับใบอนุญาตตามข�อ ๕๔ กําหนดอัตรา 
ค�าธรรมเนียมในการให�บริการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย ตามลักษณะการให�บริการ แต�ต�อง
ไม�เกินอัตราค�าบริการข้ันสูง ตามท่ีกําหนดท�ายเทศบัญญัตินี้ 

  ข�อ ๖๕ บรรดาค�าธรรมเนียมและค�าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให�เปBนรายได�ของเทศบาลตําบล
พ�อม่ิง ยกเว�นค�าธรรมเนียมท่ีผู�รับใบอนุญาตตามข�อ ๓๕ (๔) เรียกเก็บตามข�อ ๖๔ 
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หมวด 8 
บทกําหนดโทษ 

…………………………………………. 
 

  ข�อ ๖๖ผู�ใดฝ`าฝTน หรือไม�ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ในข�อท่ีกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปBนระเบียบ
เรียบร�อยของบ�านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ต�องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินั้น 

  ข�อ 67 ผู�ใดฝ`าฝTน หรือไม�ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ นอกจากท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๖๖ มีความผิด 
ต�องระวางโทษปรับไม�เกิน 1,000 บาท 

  ข�อ 68 ให�นายกเทศมนตรีตําบลพ�อม่ิง รักษาการให�เปBนไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอํานาจ
ออกระเบียบ หลักเกณฑQ ข�อบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใด เพ่ือปฏิบัติให�เปBนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี 

  

 

      ลงชื่อ 

       (นายมะแด  อาแวมะแด)  

      นายกเทศมนตรีตําบลพ�อม่ิง 

 
เห็นชอบ 
 
 
 ลงชื่อ 

        (                                    ) 
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บัญชีค�าธรรมเนียมค�าเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย 
ท3ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพ�อม่ิง เรื่อง การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑.สําหรับเรียกเก็บจากผู3รับบริการ ในกรณีเทศบาลตําบลพ�อม่ิง ดําเนินการในอัตราค�าธรรมเนียม ดังนี้  
 

ท่ี รายการ 
อัตราค�าธรรมเนียม(บาท) 

รายเดือน ป̂ 

ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค�าเก็บและขนมูลฝอยประจํา 
1.ค�าเก็บและขนมูลฝอย 
-วันหนึ่งไม�เกิน ๒๐ ลิตร(หนึ่งหน�วย)เก็บเดือนละ  
-วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต�ไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร ให�คิดเปBน 
1 หน�วย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน�วยละ 3๐ บาท 
(เศษไม�เกิน ๑๐ ลิตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย ๑๕ บาท) 
(เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย ๓๐ บาท)  
๒.ค�าเก็บและขนมูลฝอยท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 
๕๐๐ ลิตร แต�ไม�เกิน ๑ ลูกบาศกQเมตรเดือนละ  
3.กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกQเมตร ให�คิด 
เปBน ๑ หน�วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกQเมตร ในอัตราหน�วย
ล�ะ ๑,๕๐๐ บาท  
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 
๗๕๐ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 
๑,๕๐๐ บาท) 
ค�าเก็บและขนมูลฝอยเป<นครั้งคราว  
1.กรณีท่ีมีปริมาณไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร  
๒.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต�ไม�เกิน 
๑ ลูกบาศกQเมตร  
3.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเปBน ๑ 
หน�วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกQเมตร ในอัตราหน�วยล�ะ ๒๔๕ 
บาท  
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 
๑๒๒ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 
๒๔๕ บาท) 
 

 
 

30 
30-750 

 
 
 
 
 

1,500 
1,500 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 

125 
245 

 
245 ข้ึนไป 

 

 

 
 

360 
360-9,000 

 
 
 
 
 

18,000 
18,000 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
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ท่ี รายการ 
อัตราค�าธรรมเนียม(บาท) 

รายเดือน ป̂ 

ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ 
 

 

ค�ากําจัดมูลฝอยประจํา 
1.ค�ากําจัดมูลฝอย 
-วันหนึ่งไม�เกิน ๒๐ ลิตร(หนึ่งหน�วย)เก็บเดือนละ  
-วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต�ไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร ให�คิดเปBน 
1 หน�วย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน�วยละ 3๐ บาท 
(เศษไม�เกิน ๑๐ ลิตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย ๑๕ บาท) 
(เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย ๓๐ บาท)  
๒.ค�าเก็บและขนมูลฝอยท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 
๕๐๐ ลิตร แต�ไม�เกิน ๑ ลูกบาศกQเมตรเดือนละ  
3.กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกQเมตร ให�คิด
เปBน ๑ หน�วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกQเมตร ในอัตราหน�วย
ล�ะ ๑,๕๐๐ บาท  
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 
๗๕๐ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 
๑,๕๐๐ บาท) 
ค�ากําจัดมูลฝอยเป<นครั้งคราว  
1.กรณีท่ีมีปริมาณไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร  
๒.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต�ไม�เกิน 
๑ ลูกบาศกQเมตร  
3.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเปBน ๑ 
หน�วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกQเมตร ในอัตราหน�วยล�ะ ๒๔๕ 
บาท  
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 
๑๒๒ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 
๒๔๕ บาท) 
ค�ากําจัดมูลฝอย 
ในกรณีท่ีพักนักท�องเท่ียวให�คิดเพ่ิมในอัตรา 2 บาท 
ต�อคนต�อวัน 

 
 

30 
30-750 

 
 
 
 

1,500 
 

1,500 ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 

130 
250 

 
250 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 

บวกเพ่ิม 2 บาทต�อคน
ต�อวัน 

 

 

 
 

360 
360-9,000 

 
 
 
 

18,000 
 

18,000 ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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บัญชีค�าธรรมเนียม  
ท3ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพ�อม่ิง เรื่อง การจัดการมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
2.สําหรับเรียกเก็บจากผู3รับบริการ ในกรณีบุคคลอ่ืนตามข3อ 35 ซ่ึงได3รับมอบหมาย หรือได3รับอนุญาตให3
ดําเนินการต3องไม�เกินอัตราค�าธรรมเนียม ดังนี้  
 

ท่ี รายการ 
อัตราค�าธรรมเนียม(บาท) 

รายเดือน ป̂ 

ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค�าเก็บและขนมูลฝอยประจํา 
1.ค�าเก็บและขนมูลฝอย 
-วันหนึ่งไม�เกิน ๒๐ ลิตร(หนึ่งหน�วย)เก็บเดือนละ  
-วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต�ไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร ให�คิดเปBน 
1 หน�วย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน�วยละ 3๐ บาท 
(เศษไม�เกิน ๑๐ ลิตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย ๑๕ บาท) 
(เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย ๓๐ บาท)  
๒.ค�าเก็บและขนมูลฝอยท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 
๕๐๐ ลิตร แต�ไม�เกิน ๑ ลูกบาศกQเมตรเดือนละ  
3.กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกQเมตร ให�คิด
เปBน ๑ หน�วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกQเมตร ในอัตราหน�วย
ล�ะ ๑,๕๐๐ บาท  
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 
๗๕๐ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 
๑,๕๐๐ บาท) 
ค�าเก็บและขนมูลฝอยเป<นครั้งคราว  
1.กรณีท่ีมีปริมาณไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร  
๒.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต�ไม�เกิน 
๑ ลูกบาศกQเมตร  
3.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเปBน ๑ 
หน�วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกQเมตร ในอัตราหน�วยล�ะ ๒๔๕ 
บาท  
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 
๑๒๒ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 
๒๔๕ บาท) 
 

 
 

50 
50-1,250 

 
 
 
 

2,000 
 

2,000 ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 

125 
245 

 
245 ข้ึนไป 

 

 

 
 

600 
600-15,000 

 
 
 
 

24,000 
 

24,000 ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
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ท่ี รายการ 
อัตราค�าธรรมเนียม(บาท) 

รายเดือน ป̂ 

ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จ 

 

 

ค�ากําจัดมูลฝอยประจํา 
1.ค�ากําจัดมูลฝอย 
-วันหนึ่งไม�เกิน ๒๐ ลิตร(หนึ่งหน�วย)เก็บเดือนละ  
-วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต�ไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร ให�คิดเปBน 
1 หน�วย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน�วยละ 3๐ บาท 
(เศษไม�เกิน ๑๐ ลิตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย ๑๕ บาท) 
(เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย ๓๐ บาท)  
๒.ค�าเก็บและขนมูลฝอยท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 
๕๐๐ ลิตร แต�ไม�เกิน ๑ ลูกบาศกQเมตรเดือนละ  
3.กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกQเมตร ให�คิด
เปBน ๑ หน�วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกQเมตร ในอัตราหน�วย
ล�ะ ๑,๕๐๐ บาท  
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 
๗๕๐ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 
๑,๕๐๐ บาท) 
ค�ากําจัดมูลฝอยเป<นครั้งคราว  
1.กรณีท่ีมีปริมาณไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร  
๒.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต�ไม�เกิน 
๑ ลูกบาศกQเมตร  
3.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเปBน ๑ 
หน�วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกQเมตร ในอัตราหน�วยล�ะ ๒๔๕ 
บาท  
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 
๑๒๒ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 
๒๔๕ บาท) 
ค�ากําจัดมูลฝอย 
ในกรณีท่ีพักนักท�องเท่ียวให�คิดเพ่ิมในอัตรา 2 บาท 
ต�อคนต�อวัน 

 
 

50 
50-1,250 

 
 
 
 

2,000 
 
 

2,000 ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 

130 
250 

 
250 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 

บวกเพ่ิม 2 บาทต�อคน
ต�อวัน 

 

 

 
 

600 
600-15,000 

 
 
 
 

24,000 
 
 

24,000 ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 



 

 

-24- 
 

บัญชีค�าธรรมเนียมค�าเก็บ ขน หรือ กําจัดส่ิงปฏิกูล 
แนบท3ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพ�อม่ิง เรื่อง การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
1.สําหรับเรียกเก็บจากผู3รับบริการ ในกรณีเทศบาลตําบลพ�อม่ิง ดําเนินการในอัตราค�าธรรมเนียม ดังนี้  
 

ท่ี รายการ 
อัตราค�าธรรมเนียม(บาท) 

รายเดือน ป̂ 

ก 

 

 

 

ข 

ค�าเก็บและขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
1.ไม�เกิน 1 หน�วยลูกบาศกQเมตร 
๒.เกิน 1 หน�วยลูกบาศกQเมตร 
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 1๕๐ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 3๐๐ บาท) 
ค�ากําจัดส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
1.ไม�เกิน 1 หน�วยลูกบาศกQเมตร 
๒.เกิน 1 หน�วยลูกบาศกQเมตร 
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 1๕๐ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 3๐๐ บาท) 

 

 
300 

300 ข้ึนไป 
 
 
 

300 
300 ข้ึนไป 

 

 

- 
- 
 
 
 
- 
- 

 

๒.สําหรับเรียกเก็บจากผู3รับบริการ ในกรณีบุคคลอ่ืนตามข3อ ๓๕ ซ่ึงได3รับมอบหมาย หรือได3รับอนุญาตให3
ดําเนินการ ต3องไม�เกินอัตราค�าธรรมเนียม ดังนี้  

ท่ี รายการ 
อัตราค�าธรรมเนียม(บาท) 

รายเดือน ป̂ 

ก 

 

 

 

ข 

ค�าเก็บและขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
1.ไม�เกิน 1 หน�วยลูกบาศกQเมตร 
๒.เกิน 1 หน�วยลูกบาศกQเมตร 
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 1๕๐ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 3๐๐ บาท) 
ค�ากําจัดส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
1.ไม�เกิน 1 หน�วยลูกบาศกQเมตร 
๒.เกิน 1 หน�วยลูกบาศกQเมตร 
(เศษไม�เกิน ๐.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมครึ่งหน�วย 1๕๐ บาท)  
(เศษเกิน 0.๕ ลูกบาศกQเมตร ให�คิดเพ่ิมหนึ่งหน�วย 3๐๐ บาท) 
 

 
400 

400 ข้ึนไป 
 
 
 

400 
400 ข้ึนไป 

 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
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บัญชีอัตราค�าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ตามข3อ 45 
การเก็บ ขน กําจัด และการหาผลประโยชน>จากการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

แนบท3ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพ�อม่ิง 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2564 

 

ลําดับท่ี รายการ 
ฉบับ/ป̂ 
บาท 

1 
2 
3 
4 
 

5 

อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนมูลฝอย 
อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขน สิ่งปฏิกูล 
อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชนQจากการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 

ใบแทนใบอนุญาต 

5,000 
3,000 
5,000 

20,000 
 

300 
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แบบคําขอรับบริการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย หรือ สิ่งปฏิกลู 
       เขียนท่ี………………………………………………… 

                …………………………………………………. 

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

  ข�าพเจ�า................................................................................อายุ...........ป̂ สัญชาติ..................
อยู�บ�านเลขท่ี........................หมู�ท่ี...........ตรอก/ซอย.........................ถนน..........................ตําบล........................
อําเภอ......................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพทQ............................................... 
 

  ขอยื่นความจํานงให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิง 

  ☐ เข�าดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจํา/ครั้งคราว ท่ี (บ�านเลขท่ี/บริษัท)........ หมู�ท่ี.......
ตําบลพ�อม่ิง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปLตตานี มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ..............................ลิตร  
เปBนขยะมูลฝอยประเภท () มูลฝอยท่ัวไป  (  )  มูลฝอยอินทรียQ  
  ( ) มูลฝอยนํากลับมาใช�ใหม� (  )  มูลฝอยท่ีเปBนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  ☐เข�าดําเนินการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ท่ี (บ�านเลขท่ี/บริษัท)................ หมู�ท่ี.........ตําบลพ�อม่ิง
อําเภอปะนาเระ จังหวัดปLตตานีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลประมาณ..................................... ลบ.ม. 
 

พร�อมนี้ข�าพเจ�าได�แนบหลักฐานและเอกสารมาด�วย ดังนี้  

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข�าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ฯลฯ)  
  ๒. สําเนาทะเบียนบ�าน  
  ๓. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  ๓.๑........................................................................... 
  ๓.๒........................................................................... 
  ข�าพเจ�าขอรับรองว�า ข�อความตามท่ีปรากฏตามแบบคําขอฉบับนี้เปBนจริงทุกประการ และ
ข�าพเจ�า ยินยอมท่ีต�องชําระค�าจัดเก็บ ขน มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล รวมท้ังค�าธรรมเนียมอ่ืนตามเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลพ�อม่ิง เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดไว� 

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

        (……………………………………….) 
 
แบบคําขอเลขท่ี............./....................ได�รับไว�เม่ือวันท่ี..............................................ได�ทําการตรวจสอบเอกสาร 
ในเบ้ืองต�นแล�ว พบว�า ☐ ครบถ�วน  
   ☐ ไม�ครบถ�วน เอกสารท่ีต�องจัดส�งเพ่ิมเติม ได�แก�……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
และได�ทําการแจ�งให�ผู�ขอทราบเพ่ือจัดส�งเพ่ิมเติมภายใน ๗ แล�ว 
      (ลงชื่อ)............................................เจ�าหน�าท่ีผู�รับเรื่อง 
            (.............................................) 



 
-๒๗- 

 

แบบยกเลิกคําขอรับบริการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย หรือ สิ่งปฏิกลู 
       เขียนท่ี……………………………………………….. 

       …………………………………………………………….. 

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

  ข�าพเจ�า....................................................................อายุ............ ป̂ สัญชาติ......................... 
อยู�บ�านเลขท่ี.......................... หมู�ท่ี..............ตรอก/ซอย................. ถนน..............ตําบล................................
อําเภอ......................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพทQ............................................ 
  ขอแจ�งให�เทศบาลตําบลพ�อม่ิง ระงับการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ต้ังแต�วันท่ี....................... 
เดือน...................................... พ.ศ. ................ เนื่องจาก..................................................................................
ท้ังนี้ ข�าพเจ�าขอคืน ภาชนะรองรับขยะ เลขท่ี...................ตามท่ีเทศบาลตําบลพ�อม่ิง จัดให� โดยข�าพเจ�า จะ 
ดําเนินการเก็บ ขน และกําจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดย..................................................................... 
................................................................................................................................................................ต�อไป 
  ข�าพเจ�าขอรับรองว�า ข�อความตามท่ีปรากฏตามแบบคําขอฉบับนี้เปBนจริงทุกประการ และ
ข�าพเจ�า ยินยอมท่ีต�องชําระค�าจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยและค�าธรรมเนียมอ่ืนตามข�อบัญญัติเทศบาลตําบลพ�อ
ม่ิง เรื่อง การ จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖ถ กําหนดไว� (ถ�ามี) 
 
        ลงชื่อ.................................................... 
 

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

..................................................................................................................................................................... 
 
สําหรับเจ3าหน3าท่ี 
แบบยกเลิกคําขอเลขท่ี............./................. ได�รับไว�เม่ือวันท่ี.................................................ได�ทําการตรวจสอบ 
เอกสาร ในเบ้ืองต�นแล�ว พบว�า  ☐ ครบถ�วน 
    ☐ไม�ครบถ�วน เอกสารท่ีต�องจัดส�งเพ่ิมเติม ได�แก�....................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
และได�ทําการแจ�งให�ผู�ทําการจัดเก็บทราบและกองคลัง ทราบแล�ว 
 
      (ลงชื่อ)............................................เจ�าหน�าท่ีผู�รับเรื่อง 
 

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

 

 

 



-๒๘- 
 

เลขท่ี............../........................        แบบ ขยส. ๑ 
 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัดมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูล  
โดยทําเป<นธุรกิจ หรือโดยได3รับประโยชน>ตอบแทนด3วยการคิดค�าบริการ 

ตามมาตรา ๑๙ แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ แก3ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  
และมาตรา ๓๔/๒ แห�งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป<นระเบียบเรียบร3อยของบ3านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕แก3ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพ�อม่ิง เรื่อง การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

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

 

 ข�าพเจ�า (นาย, นาง, นางสาว).................................................................................................................. 
☐เปBนบุคคลธรรมดา อายุ............ ป̂ สัญชาติ.......................... 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐อยู�บ�านเลขท่ี............หมู�
ท่ี..........ตําบล....................... อําเภอ................................จังหวัด..............................โทรศัพทQ......................... 
☐เปBนนิติบุคคลประเภท................................................จดทะเบียนเม่ือ............................................................. 
มีสํานักงานอยู�เลขท่ี.............หมู�ท่ี...........ตําบล................... อําเภอ................................. จงัหวัด..........................
โทรศัพทQ........................................................ โดยผู�มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู�ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................อยู�บ�านเลขท่ี............................. 
หมู�ท่ี…....ตําบล.....................อําเภอ................................จังหวัด...............................โทรศัพทQ.............................. 
 ๒. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................อยู�บ�านเลขท่ี.............................
หมู�ท่ี.......ตําบล.....................อําเภอ.................................จงัหวัด..............................โทรศัพทQ............................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี้  
 ☐การรับทําการเก็บและขน มูลฝอย   ☐การรับกําจัดมูลฝอย 
 ☐การรับทําการเก็บและขน สิ่งปฏิกูล  ☐การรับกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 ☐การหาประโยชนQจากการจัดการสิ่งปฏิกูล  ☐การหาประโยชนQจากการจัดการมูลฝอย  
 โดยแนบ หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขอใบอนุญาต ดังนี้ 
 ☐ ๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน (กรณีบุคคลธรรมดา)  
 ☐ ๒ ใบมอบอํานาจ พร�อมติดอาการแสตมปv และหลักฐานประกอบ (กรณีมอบอํานาจ)  
 ☐๓ สําเนาทะเบียนบ�านของบ�านท่ีใช�เปBนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 ☐๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
 ผู�แทนนิติบุคคล (กรณีผู�ขอรับใบอนุญาตเปBนนิติบุคคล) 
 ☐๕ ใบอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืน ท่ีแสดงถึงสถานท่ี ท่ีใช�ในการกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
(กรณีทําการเก็บ ขน)  
 ☐6 หนังสือรับรองความม่ันคงแข็งแรงของรถท่ีใช�ในการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
 ☐๗ สําเนาหนังสือ สัญญาเช�า กรณีรถท่ีทําการเก็บขน ไม�ใช� รถของตนเอง  
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หน�า 2 
 

 ☐๘ ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
 ☐๔ อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ข�าพเจ�าขอรับรองว�า จะปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข�อง และเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลพ�อม่ิง เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ทุกประการ และขอรับรองว�าข�อความในแบบ
คําขอนี้ เปBนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)....................................................ผู�ขอรับใบอนุญาต 
             (.....................................................) 
 

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

แบบ ขยส.๑ เลขท่ี............../................ยื่นคําขอเม่ือวันท่ี..........................................ได�ทําการตรวจสอบเอกสาร 
ในเบ้ืองต�น แล�ว พบว�า ☐ ครบถ�วน  
   ☐ไม�ครบถ�วน เอกสารท่ีต�องจัดส�งเพ่ิมเติม ได�แก�................................................... 
.............................................................................................................................................................................
 และได�ทําการออกใบรับคําขอ เลขท่ี............../..................หรือคืนใบคําขอรับใบอนุญาต ให�แก�ผู�ขอแล�ว 
เม่ือวันท่ี.........เดือน................................พ.ศ.......................เวลา...................................น. 
 
     (ลงชื่อ).....................................................เจ�าหน�าท่ีผู�รับเรื่อง 
      (.....................................................) 
หมายเหตุกรณีคืนให�เจ�าหน�าท่ีทําสําเนาใบคําขอ ไว� และคืนตัวจริงให�กับผู�ขอรับใบอนุญาต พร�อมกับให�ผู�ขอ 
 ลงชื่อรับคําขอคืน กรณีเอกสารเรียบร�อย ให�ออกใบรับคําขอ คืนให�กับผู�ขอ เพ่ือเปBนหลักฐาน 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ใบรับคําขอใบอนุญาต(ตัดส�วนนี้ให�ผู�ยื่นคําขอ) 
แบบ ขยส.๑ เลขท่ี..................................................ผู�ยื่น........................................................................................ 
รับไว�เม่ือวันท่ีผู�ยื่น…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

      (ลงชื่อ)............................................เจ�าหน�าท่ีผู�รับเรื่อง 

       (.................................................) 
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แบบ ขยส. ๒ 

 

 

 

 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัดมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูล  

โดยทําเป<นธุรกิจหรือโดยได3รับประโยชน>ตอบแทนด3วยการคิดค�าบริการตามมาตรา ๑๙ แห�ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ แก3ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๓๔/๒ 
แห�งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป<นระเบียบเรียบร3อยของบ3านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก3ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  

ใบอนุญาต เล�มท่ี...................... เลขท่ี..................... ปR.................................. 
 

  อนุญาตให�.................................................................อายุ..............ป̂ สัญชาติ............................
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................อยู�บ�าน/สํานักงานเลขท่ี.........................
หมู�ท่ี............ตําบล........................อําเภอ..................................... จังหวัด............................................................. 

โทรศัพทQ.......................................................................................................................................................... 

  ข�อ ๑ ประกอบกิจการ (ระบุ) ................................................................................................... 
ค�าธรรมเนียม...................................................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล�มท่ี………….……..เลขท่ี..........................
ลงวันท่ี............................... เดือน .................................. พ.ศ. .................... โดยใช�ชื่อ สถานประกอบกิจการว�า 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ข�อ ๒ ผู�ได�รับใบอนุญาตต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังต�อไปนี้ 

  (๑)............................................................................................................................................ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

  (๒)............................................................................................................................................ 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ให�ใช�ได�จนถึงวันท่ี..........เดือน ......................พ.ศ. ................. 
 

   ออกให� ณ วันท่ี ..............เดือน ………………………..พ.ศ. ................... 

 

     (ลายมือชื่อ)....................................................เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

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

      (ประทับตราเทศบาลตําบลพ�อม่ิง) 
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เลขท่ีรับ............./...................        แบบ ขยส. ๓ 
 

แบบคําขอต�อใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัดมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูล โดยทํา
เป<นธุรกิจ หรือโดยได3รับประโยชน>ตอบแทนด3วยการคิดค�าบริการตามมาตรา ๑๙ แห�งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก3ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มาตรา ๓๔/๒ แห�ง พระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเป<นระเบียบเรียบร3อยของบ3านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก3ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
เขียนท่ี.......................................................... 

วันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ...................  
  ข�าพเจ�า...........................................................................อายุ..............ป̂ สัญชาติ...................... 
อยู�บ�านเลขท่ี....................หมู�ท่ี...................ตําบล..........................อําเภอ.............................................................
จังหวัด.................................................หมายเลขโทรศัพทQ..................................................................................... 
  ขอยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ......................................................................... 
ตามใบอนุญาตเดิม เล�มท่ี.......... เลขท่ี.............ออกให�เม่ือวันท่ี........... เดือน................................พ.ศ.................. 
ต�อนายกเทศมนตรีตําบลพ�อม่ิงในฐานะเจ�าพนักงานท�องถ่ินเทศบาลตําบลพ�อม่ิง 
  พร�อมคําขอนี้ ข�าพเจ�าได�แนบหลักฐานและเอกสารมาด�วย ดังนี้ คือ 
   ๑) ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือ สําเนา  
   ๒) ......................................................................................... 
   3) ………………………………………………………………………………. 
  ข�าพเจ�าขอรับรองว�า ข�อความในแบบคําขอต�อใบอนุญาตนี้เปBนความจริงทุกประการ 
 
 

     (ลงชื่อ)......................................................ผู�ขอต�ออายุใบอนุญาต 
            (........................................................) 
 

.............................................................................................................................................................................. 
แบบ ขยส.๓ เลขท่ีรับ......./…………. ยื่นคําขอเม่ือวันท่ี.........................................ได�ทําการตรวจสอบเอกสาร ใน
เบ้ืองต�นแล�ว พบว�า ☐ครบถ�วน  
   ☐ไม�ครบถ�วน เอกสารท่ีต�องจัดส�งเพ่ิมเติม ได�แก�……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 และได�ทําการออกใบรับคําขอ เลขท่ี........./..........หรือคืนใบคําขอรับใบอนุญาต ให�แก�ผู�ขอแล�ว เม่ือ
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ................เวลา.................น. 
 
     (ลงชื่อ)..................................................เจ�าหน�าท่ีผู�รับเรื่อง 
     (.....................................................) 
หมายเหตุ กรณีคืน ให�เจ�าหน�าท่ีทําสําเนาใบคําขอ ไว� และคืนตัวจริงให�กับผู�ขอรับใบอนุญาต พร�อมกับให�  

ผู�ขอลงชื่อรับคําขอคืน กรณีเอกสารเรียบร�อย ให�ออกใบรับคําขอ คืนให�กับผู�ขอ เพ่ือเปBนหลักฐาน 
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หน�า ๒ 

 

เลขท่ีรับ........./.............. เลขท่ี…………………       แบบ ขยส. ๓ 

 

ความเห็นของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

จากผลการตรวจสอบการประกอบกิจการท่ีผ�านมาแล�ว 

☐เห็นสมควรต�อใบอนุญาต 

☐เห็นสมควรไม�อนุญาต เพราะ................................. 

……………………………………………………………………………. 

                       (ลงชื่อ)……………………………………… 

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

                      ตําแหน�ง............................................ 

วันท่ี............................................... 

 

คําสั่งของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

☐อนุญาตให�ประกอบกิจการต�อได� 

☐ไม�อนุญาตให�ประกอบกิจการต�อ 

 

(ลงชื่อ)………………………..…………………… 

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

ตําแหน�ง.................................................. 

    วันท่ี................................................... 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ใบรับคําขอ (ตัดส�วนนี้ให�ผู�ยื่นคําขอ) 

แบบ ขยส.๑ เลขท่ี..................................................ผู�ยื่น................................................................................... 
รับไว�เม่ือวันท่ี.................................................................................................................................................... 
เม่ือเจ3าหน3าท่ีรับใบรับคําขอต�อใบอนุญาตแล3ว ให3ผู3ขอต�อสามารถดําเนินกิจการต�อไปได3จนกว�าจะได3รับ
คําส่ังไม� อนุญาตให3ต�ออายุใบอนุญาต 

       

      (ลงชื่อ)................................................เจ�าหน�าท่ีผู�รับเรื่อง 

      (................................................) 
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แบบ ขยส. ๔ 

คําขออ่ืนๆเก่ียวกับ การประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัดมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูล 
โดยทําเป<นธุรกิจ หรือโดยได3รับประโยชน>ตอบแทนด3วยการคิดค�าบริการ 

 
เขียนท่ี..................................................... 

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

 ข�าพเจ�า (นาย , นาง นางสาว)................................................................................................................. 
☐เปBนบุคคลธรรมดา อายุ............. ป̂ สัญชาติ................................... 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐อยู�บ�านเลขท่ี.......... หมู�
ท่ี.................ตําบล.................. อําเภอ........................................จังหวัด...........................................................
โทรศัพทQ......................................... 
☐เปBนนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเม่ือ................................................. 
มีสํานักงานอยู�เลขท่ี..........หมู�ท่ี.............ตรอก / ซอย.............ถนน........... ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................โทรศัพทQ........................................ 
โดยผู�มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู�ขออนุญาต ดังนี้  
 ๑. (นาย, นาง,นางสาว)............................................................................อยู�บ�านเลขท่ี ..........................
หมู�ท่ี..........ตรอก/ซอย................ถนน...................ตําบล/แขวง..................... อําเภอ/เขต....................................
จังหวัด........................................โทรศัพทQ..................................................... 
 ๒. นาย, นาง,นางสาว)..............................................................................อยู�บ�านเลขท่ี........................... 
หมู�ท่ี..........ตรอก/ซอย..............ถนน.....................ตําบล/แขวง...................... อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด..........................................โทรศัพทQ..................................................... 
 ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................. 
ชื่อสถานประกอบกิจการ………………………………ใบอนุญาต เล�มท่ี...............เลขท่ี..................... 
 ขอยื่นคําขอ/แจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ดังนี้  
 ☐ ขอรับใบแทนใบอนุญาตเนื่องจาก ☐สูญหาย ☐ ถูกทําลาย ☐ ชํารุดในสาระสําคัญ  
 ☐แจ�งเปลี่ยนรายละเอียดการประกอบกิจการ จากเดิมตามท่ีระบุไว�ในใบอนุญาตข�างต�น เปBนดังนี้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ☐แจ�งบอกเลิกการดําเนินกิจการ โดยมีผลต้ังแต�..................................................................เปBนต�นไป
 พร�อมคําขอนี้ได�แนบเอกสารหลักฐานต�างๆมาด�วยแล�ว ดังนี้ 
 ☐๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านเจ�าของกิจการ (ผู�ประกอบการ/ผู�ถือ 
ใบอนุญาต) 
 ☐๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�แทน 
นิติบุคคล (กรณีผู�ขอรับใบอนุญาตเปBนนิติบุคคล) 
 ☐๓. สําเนาใบอนุญาตเดิม(ถ�ามี) 
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 ☐๔.หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต�องตามกฎหมาย พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบ
อํานาจ และผู�รับมอบอํานาจ (กรณีเจ�าของไม�สามารถมายื่นคําขอด�วยตนเอง) 

 ☐๕. ใบอนุญาตให�ประกอบกิจการเดิม (กรณีชํารุด)  

 ☐6. เอกสารการแจ�งความฉบับจริงของเจ�าพนักงานตํารวจ(กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย)  

 ☐๗. อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       (ลงชื่อ).............................................ผู�ยื่นคําขอ 

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

       วันท่ี......................................... 

 


