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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. 2564 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง  ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป      
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓             
และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองและนายอ าเภอภักดีชุมพล จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป    
พ.ศ. 2564” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ๑๕ วัน 
 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนแต่ไม่รวมถึง
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อม
คุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
  “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก     
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์
ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล  สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  “การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และก าจัด
มูลฝอยทั่วไป 
  “น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไปซึ่ง
อาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 
  “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 
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  “ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถาน
ประกอบการสถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไปประจ า       
สถานีอนามัย หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเขตท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตาม       
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองให้เป็นอ านาจของ                         
องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ          
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใต้การควบคมุดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับ
ท าการ    ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
 บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานแต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทนหรือจะอนุญาตให้
บุคคลใดด าเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนมูลฝอย
ทั่วไปแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไปนอกจากถ่าย 
เท ทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองก าหนดหรือจัดให้ 
 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองจัดให้มีสถานที่ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะหรือ
ก าหนดให้มีวิธีก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่ก าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ ๘ องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันและบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน 
และก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

 



-3- 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคน
โดยให้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

ส่วนที่ ๑ 
การเก็บมูลฝอยทั่วไป 

 ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไปให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไป
ด้วย 
 ข้อ ๑๐ ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ท า  
จากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสมและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
  (๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่ท าความ
สะอาดง่ายมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ขนาด
เหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 
 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่งให้ระบุข้อความที่ท าให้เข้าใจว่าเป็นมูล
ฝอยน ากลับมาใช้ใหม ่โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 ข้อ ๑๑ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุในกรณี
บรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพื่อปูองกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว 
กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ า
สม่ าเสมอ 
 ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจ านวนห้องพัก
ตั้งแต่แปดสิบห้องข้ึนไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์
เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่หรือภาชนะ
รองรับที่มีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
 ข้อ ๑๓ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการปูองกันน้ าฝน หรือภาชนะรองรับมูล
ฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
  (๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า ท า
ด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่ายสามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคและมีการระบายอากาศ 
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  (๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
  (๔) มีประตูกว้างเพียงให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
  (๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้
ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปและอยู่ห่าง
จากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ ๑๔ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถ
ปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูล
ฝอย 
  (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณีและมีขนาดและสี
ของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่  ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่สอง
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีความแข็งแรง ทนทานไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิดสามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน า
โรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่ายมีระบบรวบรวมและปูองกันน้ าชะมูล
ฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
  (๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม
สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบมั่นคง แข็งแรงท าความ
สะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของ           เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ในที่หรือทางสาธารณะตามความ
เหมาะสม 
 ข้อ ๑๗ องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ    
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองมอบให้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เก่ียวกับการเก็บรวบรมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 
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 ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองมอบ
ให้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีที่จัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสมสามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะน าเข้ามาคัดแยก
ได้มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
  (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 
  (๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
  (๖) มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
  (๗) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยและมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
  (๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
 ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหา
ก าไรต้องแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่และให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
 ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไปทิ้ง
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ปะปน
กับมูลฝอยทั่วไป 

ส่วนที่ ๒ 
การขนมูลฝอยทั่วไป 

 ข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองมอบ
ให้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองและบุคคลซึ่งได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขนมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มี
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่ 
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อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขน
มูลฝอยทั่วไปด้วย 
 ผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการฝึกอบรมให้มี
ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ ๒๑ การด าเนินการขนมูลทั่วไปต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือก าหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองก าหนด 
  (๒) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามท่ีก า หนดในข้อบัญญัตินี้และต้องมีการท าความ
สะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปและบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะเป็นประจ าทุก
วัน 
  (๓) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับขนมูลฝอยทั่วไปที่มี
ลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่ายมีรางหรือท่อระบายน้ า
เสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนดและมีการปูองกันเหตุร าคาญและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
  (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอมีรางหรือท่อระบาย
น้ าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  (๕) ต้องมีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อปูองกันการลักลอบทิ้ง 
 ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิดเป็นแบบที่ง่ายต่อ
การบรรจุขนถ่าย และท าความสะอาดระดับถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป 
   (๒) มีการปูองกันหรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญและ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองให้เป็นผู้ด าเนินการขนหรือ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไปแทนภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น 
แสดงชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถัง
ด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปพร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดย
ให้ระบุวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองมอบให้บุคคลนั้นน าไปส่งก าจัดและระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลเลขที่ใบอนุญาต
ของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง 
ทั้งสองดา้นของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุ ชื่อที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
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ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีความจ าเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล 
เจาทองมอบให้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้ 
 ให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้ 
 สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะและการขนถ่ายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่ายมีการ
ปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (๒) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ส่วนที่ ๓ 
การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

 ข้อ ๒๔ องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองมอบให้
ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองและบุคคลซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปและ
จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว  อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานอุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้ง
ไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและผ่านการฝึกอบรม
ให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ ๒๕ การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัด
มูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพ่ือปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
   (๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสีย
จากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัดร่วมมูลฝอยทั่วไป 
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 ข้อ ๒๖ การก าจัดมูลฝอยทั่วไปให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๒) การเผาในเตาเผา 
  (๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
  (๔) การก าจัดแบบผสมผสาน 
  (๕) วิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนด 
 ข้อ ๒๗ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผลการศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสมมีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุร าคาญ หรือ
ความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 
  (๒) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไปเพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่
ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน 
  (๓) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและ
ด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 
  (๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากกันบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถปูองกันการ
ปนเปื้อนน้ าใต้ดินและมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบและปิดการฝังกลบ
เมื่อบ่อฝังกลบเต็มโดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม  เพ่ือ
ปูองกันกลิ่นการปลิวของมูลฝอยไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรครวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   (๖) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลายก๊าซหรือมี
ระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
  (๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินและในระหว่างการด าเนินการฝังกลบให้
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองด้วย 
 ข้อ ๒๘ การเผาในเตาเผาต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะมีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป 
มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อบัญญัตินี้ 
  (๓) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไปเพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่
ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน 
  (๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ า กว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสและมีระบบควบคุม
คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา
มูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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   (๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ก าจัดให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๗) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบในการน าเถ้า
หนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการปูองกันน้ าชะ
ขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการน าเถ้าน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
   (๘) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการน าเถ้า
ลอยออกไปก าจัดเป็นประจ าโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ
มีระบบการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
 ข้อ ๒๙ การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผล
การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 
  (๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาด
พ้ืนที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว 
  (๓) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
  (๔) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ต้องมีระบบก าจัด 
หรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผาหรืออาจมีการน ามูลฝอยทั่วไปที่น า
กลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
  (๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยทั่วไป น้ าเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซ
ชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์และมี
ระบบเผาก๊าซท้ิงกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 
 ข้อ ๓๐ การก า จัดแผลผสมผสานโดยใช้วิธีการก า จัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธีต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีที่ก าหนดตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

 ข้อ ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๓๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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(๓) อ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ขอ
อนุญาตให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจาณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 
 ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 ข้อ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้
เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
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(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 ข้อ ๔๐ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบใน
กรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค า สั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ
ให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๔๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 ข้อ ๔๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการขนมูลฝอยทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการ
แทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขนและก าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองตามอัตรา
ที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๔๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ใน
วันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็น
การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระ
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 
 ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจา
ทอง 
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หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

 ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝุาฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

     ประกาศ ณ วันที่ 

 
         
 

     (ลงนาม).......................................................... 

                       (นางสาวอรุณี ธงเฉลิม) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

เห็นชอบ    

   (ลงนาม)................................................. 

             (นายทินพล เฉลิมวสุธา) 
                   นายอ าเภอภักดีชุมพล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 

 
  

ล าดับที ่ ประเภท 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดอืน 
- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร                                                               เดือนละ  
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร                                           เดือนละ  
- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร                                           เดือนละ  
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร                                         เดือนละ  
  
 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดอืน ส าหรับอาคารร้านค้าหรือสะสมอาหารที่มีปริมาณ
มูลฝอย 
- วันหนึ่งไม่เกิน 100 ลิตร                                                             เดือนละ  
- วันหนึ่งเกิน 100 แต่ไม่เกิน 500 ลิตร                                              เดือนละ  
ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราวคร้ังหนึ่ง ๆ 
- ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                                                               คร้ังละ  
- เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 2 ลูกบาศก์เมตร                                 คร้ังละ  
- ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรที่เกินมาให้เก็บเพิ่ม                              ลูกบาศก์เมตรละ 
- ค่าเก็บและขนมูลฝอยเหมาจ่ายรายปี                                                  ปีละ 
  (เฉพาะที่ อบต.ก าหนดจุดถังขยะเข้าร่วมโครงการ) 
  
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการขนหรือก าจัด 
มูลฝอยทั่วไปโดยท าเปน็ธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
1) รับท าการขนมลูฝอยทั่วไป                                                          ฉบับละ 
2) รับท าการก าจัดมลูฝอยทั่วไป                                                       ฉบับละ  
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    ม.ฝ. 1 
ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการ 

รับท าการขนหรือก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกจิ 
 

เขียนที่........................................................... 
วันที.่.........เดือน..........................................พ.ศ................... 

 ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ..............ป ีสัญชาต.ิ........................... 
อยู่บ้านเลขที.่.........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................ 
แขวง/ต าบล...................................................เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.................................... 
โทรศัพท.์.......................................................... 
 ขอยื่นค าร้องต่อ (เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน).................................................................................................... 
 ด้วย........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 จึงมีความประสงค.์.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
 ขอรับรองว่า ข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทกุประการ 
 

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

 
 



ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสถานประกอบการ 
 ( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี.้................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 ( ) เห็นสมควร ไม่อนุญาตเพราะ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 

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

     (................................................) 
       ต าแหน่ง................................................ 
       วันที.่............../....................../.............. 
 
 
 
 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 ( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
  (ลงชื่อ).................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
          (................................................) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
   วันที.่.........../......................./................ 
  



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขนหรือก าจัดมลูฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจ 
เล่มที่.............เลขที่...........ที่............ 
 อนุญาตให้................……………………………..อายุ.......... ปี สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที.่.......................... 
หมู่ที่...............ต าบล...........................อ าเภอ..................จังหวัด.................................โทรศัพท.์........................... 
 ข้อ ๑ ประกอบกิจการรับท าการขนหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจ 
ค่าธรรมเนียม ............................ใบเสร็จรับเงิน เล่มที.่......เลขที่ .........ลงวันที.่.......เดือน.........พ.ศ.............. 
 ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏบิัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
  (๑) ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เร่ือง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564
โดยเคร่งครัด 
  (๒) หากไม่ปฏบิัติตามข้อ ๒ (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองมีสิทธิ์ว่ากลา่วตักเตือนและเพิกถอน
ใบอนุญาตฉบบันีไ้ด้ตามข้อบัญญัติดังกล่าว 
 
  ใบอนุญาตฉบบันี ้ให้ใช้ได้จนถึงวันที ่............เดือน .......................พ.ศ............... 
   ออกให้ ณ วันที…่.........เดือน…..............................พ.ศ…............ 
 
 

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

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

  



ม.ฝ.2 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่หมดอาย ุ

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป ี

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



ม.ฝ. 3 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขนหรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจ 
 

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

 
 ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...........................................ถนน........................................ 
แขวง/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด.................................... 
โทรศัพท์........................................................... 
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการรับท าการขนหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจ 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)...................................................................... .......................... 
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑. ........................................................................................................................... ............................ 
 ๒. ................................................................................................................................. ..................... 
 ๓. ......................................................................................................... ............................................. 
 ๔. ........................................................................................................................... ........................... 
 
 

 ขอรับรองว่า ข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

  



ม.ฝ.4 
แบบค ำขอหนังสือรับรองกำรแจ้ง 

เลขที่........../.............                                                                                    เขียนที่
........................................... 

วันที่.........เดือน..................พ.ศ........ 
 ข้าพเจ้า.............................................................. ................อายุ...........ปี สัญชาติ.................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่.......ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................โทรศัพท์..................... 
 ข้อ 1) ขอยื่นค าขอหนังสือรับรองการแจ้งเพ่ือประกอบกิจการ ประเภท................................................. 
(ขนหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเปนนธุรกิจ) ชื่อสถานประกอบการ...............................ตั้งอยู่บ้านเลขที่........... 
หมู่ที่............ตรอก/ซอย................................ถนน......................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ...........................................จังหวัด.....................................ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)................................ 
 ข้อ 2) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขลักษะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 พร้อมค าขอนี้ ได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว ดังนี้คือ 
  2.1) ส าเนาบัตรประจ าตัว................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2.2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  2.3) หลักฐานอื่น ๆ ............................................................................................................... ...... 
  2.4) ........................................................................................................................ ...................... 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เปนนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

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


