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

หลักการ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการตรา

ข้อก าหนดของท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของกิจการท่ีต้องควบคุม หรือก ากับดูแล เพื่อกิจการดังกล่าวให้ปฏิบัติ หรือ
ด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขส่ิงแวดล้อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๓ เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอย และเพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพของสังคม
ปัจจุบัน 

 

เหตุผล 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 

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

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

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510 และมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 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 ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยท่ี
ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน 

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

อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมูล
ฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือช้ินส่วนของพืชและสัตว์ มูลสัตว์ 
เศษอาหาร หรือมูลฝอยอื่นๆ ท่ีย่อยสลายได้ง่าย 

  “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่นๆ (ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้) 

  “มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยท่ีปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบของวัตถุท่ี
อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะอื่นใดท่ีใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายข้างต้น 

  “มูลฝอยท่ัวไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอื่น นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ 
หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน 

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

  ข้อ 4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
(1) มูลฝอยท่ัวไป 
(2) มูลฝอยอินทรีย์ 
(3) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ข้อ 5 เจ้า... 
 



 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 

ล าดับ รายการ บาท 

๑. อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอย  

 ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป   

 (1) ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจ าเดือน  

      - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 20.๐๐ 

      - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 4๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 6๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 8๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 10๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒0๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร 

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

      - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

        ค่าเก็บ และขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 1,0๐๐.๐๐ 

 (2) ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว  

     - ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกนิ ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 150.๐๐ 

      - ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  

     หรือเศษของลูกบาศก์เมตรๆ ละ 

 

150.๐๐ 

๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 

 รับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 2,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการการจัดการมูลฝอย 

 
 

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

 
 ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………….อายุ….……..…ปี สัญชาติ……..….….….. 
โดย…………………………………………………………………………………………...…………ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม………………………………………………………………………………………………..………………………………………ท่ีอยู่
เลขท่ี……………..หมู่ท่ี……………………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/อื่นๆระบ…ุ…….………) 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมาย
อื่นท่ีจ าเป็น 
   ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
   กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีประกอบกิจการ ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมี
สัญญาเช่า 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังอาคารสถานประกอบการ และแผนผังแสดงท่ีต้ัง และรายละเอียดของ
ระบบการผลิต 
   ข้อมูลสถานประกอบการ 
   เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
   ๑)…………………………………………………………………… 
   ๒)…………………………………………………………………… 
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

 
 

    (ลงช่ือ) ………………………….………………..….. ผู้ขออนุญาต 
              (………………………………………………) 

 
 

ค าขอเลขที่…….…./…………..…. 
         (เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรบัค าขอใบอนญุาต / ต่ออายุใบอนญุาต 

 
เลขท่ี……………………ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

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

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

ส่วนของผู้ขอรบัใบอนญุาต 
ใบรบัค าขอใบอนญุาต / ต่ออายุใบอนญุาต 

 
เลขท่ี……………………ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

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

 
 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน……….…วัน นับต้ังแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

 
(ลงช่ือ)………………………………………………..... 
         (……………………………….……………….) 
ต าแหน่ง…………………………….…………….…… 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการมูลฝอย 

 

เล่มท่ี……..เลขท่ี………/………….. 
 

  (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้…………………………………………………………………………….…….. 
สัญชาติ…………….……….อยู่บ้านเลขท่ี………....…..…...หมู่ท่ี…………ต าบล………………..……อ าเภอ………………….……… 
จังหวัด…………....…………..….หมายเลขโทรศัพท์……..…………………………… 
  ช่ือสถานประกอบกิจการ…………………………………………………ประเภท…………………………………… 
ต้ังอยู่เลขท่ี………...หมู่ท่ี………ต าบล………………...……อ าเภอ…………………..……….จังหวัด…………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………. 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ………………..บาท (…………………..……………….….………..) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี…..……...เลขท่ี ……..….ลงวันท่ี……………………………………… 
  (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
  (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นท่ี 
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
         4.1)…………………………………………………………………………………………… 
         4.2)…………………………………………………………………………………………… 
  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันท่ี…………เดือน…………………………..พ.ศ……………. 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุวันท่ี……………...เดือน…………..………………พ.ศ……………. 
         

(ลงช่ือ) 
   (……………………..……………………….) 

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

 

ค าเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ  
     ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 30 วัน 
 (3) การขอต่อใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับท่ีหมดอายุมาด้วย 
 
 

 
(มีต่อด้านหลัง) 



(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ปี 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


