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*************** 

หลักการ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการตรา

ข้อก าหนดของท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุม หรือก ากับดูแล เพ่ือกิจการดังกล่าวให้ปฏิบัติ หรือ
ด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๓ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย และเพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพของสังคม
ปัจจุบัน 

 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ 
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 

----------------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 และมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
โดยเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา” เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ. 2562 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่

อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของพืชและสัตว์ มูลสัตว์ 
เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย 

  “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่นๆ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น) 

  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบของวัตถุที่
อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายข้างต้น 

  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ 
หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน 

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ า อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 

  ข้อ 4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
(1) มูลฝอยทั่วไป 
(2) มูลฝอยอินทรีย์ 
(3) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ข้อ 5 เจ้า... 
 



 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 

ล าดับ รายการ บาท 

๑. อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอย  

 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป   

 (1) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจ าเดือน  

      - ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 20.๐๐ 

      - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร 

     - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 4๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร 

     - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 6๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร 

     - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 8๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร 

     - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 10๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร 

     - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒0๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร 

     - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร 

     - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 40๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร 
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      - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 50๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 1,0๐๐.๐๐ 

      - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

        ค่าเก็บ และขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 1,0๐๐.๐๐ 

 (2) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว  

     - ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 150.๐๐ 

      - ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  

     หรือเศษของลูกบาศก์เมตรๆ ละ 

 

150.๐๐ 

๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 

 รับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 2,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการมูลฝอย 

 
 

เขียนที่……………………………………………….. 
วันที่………เดือน……………………………..พ.ศ........... 

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

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆมาด้วยแล้วดังนี้ 
   รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ของผู้ขอรับอนุญาต ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
จ านวน 2 รูป 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ……….………) 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมาย
อ่ืนที่จ าเป็น 
   ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
   กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในสถานที่ประกอบกิจการ ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมี
สัญญาเช่า 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งอาคารสถานประกอบการ และแผนผังแสดงที่ตั้ง และรายละเอียดของ
ระบบการผลิต 
   ข้อมูลสถานประกอบการ 
   เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
   ๑)…………………………………………………………………… 
   ๒)…………………………………………………………………… 
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

 
 

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

 
 

ค าขอเลขท่ี…….…./…………..…. 
         (เจ้าหน้าที่กรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่……………………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไม่ครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………..... 
         (……………………………….……………….) 
ต าแหน่ง…………………………….…………….…… 
 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่……………………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไม่ครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 

 
 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน……….…วัน นับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

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

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการมูลฝอย 

 

เล่มที่……..เลขที่………/………….. 
 

  (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้…………………………………………………………………………….…….. 
สัญชาติ…………….……….อยู่บ้านเลขท่ี………....…..…...หมู่ที่…………ต าบล………………..……อ าเภอ………………….……… 
จังหวัด…………....…………..….หมายเลขโทรศัพท์……..…………………………… 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………………………………………ประเภท…………………………………… 
ตั้งอยู่เลขที่………...หมู่ที่………ต าบล………………...……อ าเภอ…………………..……….จังหวัด…………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………. 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ………………..บาท (…………………..……………….….………..) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่…..……...เลขที่ ……..….ลงวันที่……………………………………… 
  (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
  (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่ 
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
         4.1)…………………………………………………………………………………………… 
         4.2)…………………………………………………………………………………………… 
  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่…………เดือน…………………………..พ.ศ……………. 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่……………...เดือน…………..………………พ.ศ……………. 
         

(ลงชื่อ) 
   (……………………..……………………….) 

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

 

ค าเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
     ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน 
 (3) การขอต่อใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับที่หมดอายุมาด้วย 
 
 

 
(มีต่อด้านหลัง) 



(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


