
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. 2564 

 
 

หลักการ 

ใหองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก มีขอบัญญัติตำบลวาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป ที่ถูกตองดวย
สุขลักษณะและเหมาะสมกับทองถิ่น 

 
 

เหตุผล 

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 
การจัดการมูลฝอยทั่วไปท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรค
และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซึ่งการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปนผู
ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย
การคดิคาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการสวนทองถ่ิน
และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูล
ฝอยทั่วไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ  จึงตราขอบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  

 พ.ศ. 2564 
 
 โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก วาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ.2537 ซึ่งที่แกไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก โดยความเห็นชอบของสภา
องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกและนายอำเภอปาติ้วจึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปน้ี  
 ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกเรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2564” 
 ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับขอบัญญัติน้ี ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
 ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่
ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อ่ืน และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่เกิดจากอาคาร ที่พัก
อาศัย ธุรกิจการคา สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันตางๆ รวมทั้งมูลฝอย
ที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ในชุมชน แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “มูลฝอยนำกลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใชใหมหรือนำมาผลิตเปน
ผลิตภัณฑใหมได ไดแก แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นกำหนดและ
เผยแพรใหประชาชนทราบ 
 “มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
 “น้ำชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลชะผานหรือที่ออกมาจากมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบดวย
สารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 
 “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สำนักงาน หรือสิ่งท่ีสรางขึ้น อยาง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรอืเขาใชสอยได 
 “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนที่อยูอาศัย
สำหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสำหรับแตละครอบครัว 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
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 “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยท่ัวไปในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอำนาจของราชการสวน
ทองถ่ิน 
 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืนดำเนินการภายใตขอตกลงรวมกันได 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินการรับทำการเก็บ ขน หรือ
กำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 
 บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานแตใหผู
ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสียอันตราย
ดังกลาวแจงการดำเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
 ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป หรือเขต
พื้นที่ที่ราชการสวนทองถ่ินมอบใหบุคคลอ่ืนดำเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดำเนินกิจการ 
โดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอำนาจของราชการสวนทองถิ่น 
และเผยแพรใหประชาชนทราบ 
 ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน มูลฝอย
ทั่วไปของราชการสวนทองถิ่นหรือเขตพ้ืนท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอ่ืนดำเนินการแทนจะตองเสีย
คาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยท่ัวไปแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กำหนดไวทาย
ขอบัญญัติน้ี ทั้งนี้ การจัดเก็บคาธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยทั่วไปราชการสวนทองถิ่นจะตองดำเนินการให
ถูกตอง ดวยสุขลักษณะตามท่ีกำหนดในขอบัญญัตินี้และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 ขอ ๘ หามผูใดถาย เท ท้ิง หรือทำใหมีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากในที่ที่
ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 
 ขอ ๙ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ท่ีพักอาศัย ธุรกิจรานคา สถานประกอบการ สถานบริการ 
โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันตางๆ และสถานที่ท่ีเปนแหลงกำเนิดมูลฝอยท่ัวไป ตองมีการคัดแยกมูลฝอย
อยางนอยเปน ๓ ประเภท ประกอบดวย มูลฝอยนำกลับมาใชใหม มูลฝอยทั่วไปอื่นๆ และมูลฝอยอินทรีย 
 ขอ ๑๐ ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) ถุงบรรจุมูลฝอย 
   (๑.๑) ถุงบรรจุมูลฝอยทั่วไปตองมีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึม 
ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนยายไดโดยสะดวก 
   (๑.๒) ถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุอ่ืนสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใชใหมตอง
มีขอความวา “มูลฝอยนำกลับมาใชใหม” และตองมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
   (๑.๓) ถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุอื่นสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปตองมีขอความ
วา “มูลฝอยทั่วไป” และตองมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
  (๒) ภาชนะบรรจุมูลฝอย 

(๒.๑) ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปตองทำจากวัสดุท่ีทำความสะอาดงาย มีความ  
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แข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดเปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนำโรคได ขนาดพอเหมาะ
สามารถเคลื่อนยายไดโดยสะดวก งายตอการถาย เท มูลฝอย 
   (๒.๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใชใหมตองมีขอความวา “มูลฝอยนำ
กลับมาใชใหม” และตองมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  
   (๒.๓) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปตองมีขอความวา “มูลฝอยทั่วไป” และตอง
มีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
 ขอ ๑๑ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ บรรจุมูลฝอยทั่วไปในถุงหรือภาชนะบรรจุ
มูลฝอยทั่วไป ตามขอ ๑๐ ในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมไมลนถุงและมัดปากถุงใหแนน
ดวยเชือกหรือวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียวเพื่อปองกันการหกหลนของมูลฝอย กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุ
ในปริมาณที่เหมาะสมไมลนภาชนะและปดฝาภาชนะเพ่ือปองกันการหกหลนของมูลฝอย และตองมีการทำ
ความสะอาดเปนประจำ 
 ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวมที่มีจำนวนหองพักต้ังแต ๘๐ หองขึ้นไป หรือมี
พื้นที่ใชสอยมากกวา ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือธุรกิจรานคา สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาด 
สถาบันตางๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน ๒ ลูกบาศกเมตรตอวัน ตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะ 
ตามขอ ๑๕ หรือภาชนะรองรับที่มขีนาดใหญที่มีลักษณะตามขอ ๑๖ 
 ขอ ๑๓ ผูปฏิบัติงานที่ทำหนาที่เก่ียวกับเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจำป 
และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 ขอ ๑๔ ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมกับผูปฏิบัติงานคัดแยก และเก็บ
รวบรวมมูลฝอย 
 ขอ ๑๕ ท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไป ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขภาพ ดังนี้ 
  (๑) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวา ๒ วัน 
มีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเปนสัดสวน ต้ังอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวม ขนถาย อยูหางจากแหลงน้ำ 
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจา
พนักงานสาธารณสุข 
  (๒) พ้ืน ผนัง เรียบ ทำดวยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดงาย มีลักษณะสามารถปดไดมิดชิด 
สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศดี 
  (๓) มีรางหรือทอระบายน้ำทิ้ง เชื่อมตอกับระบบบำบัดน้ำเสีย เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมี
ระบบบำบัดน้ำเสีย  
  (๔) ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 
  (๕) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไปมีขอความที่มีขนาดเห็นได
ชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดเปนประจำอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง  
 ขอ ๑๖ ภาชนะรองรับที่มขีนาดใหญตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะดังน้ี 
  (๑) ตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พื้นฐานเรยีบ มั่นคง แข็งแรง ทำความ
สะอาดงาย มีรางระบายน้ำโดยรอบเชื่อมตอกับระบบบำบัดน้ำเสีย เวนแตอาคารท่ีไมถูกบังคับใหมีระบบบำบัด 
น้ำเสีย หางจากแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค สถานท่ีปรุงประกอบอาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนด
โดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสขุ 
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  (๒) ตั้งอยูในบริเวณท่ีสะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจรเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 
  (๓) มีลักษณะเปดปดใหมิดชิด แข็งแรง ทนทาน สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนำโรค
สะดวกตอการขนถายมูลฝอย และสามารถลางทำความสะอาดไดงาย มีระบบรวบรวมและปองกันน้ำชะมูลฝอย
ไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 
  (๔) มีการทำความสะอาดเปนประจำ หรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 
 ขอ ๑๗ เจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปนแหลงกำเนิดมูลฝอยทั่วไป หามท้ิงของเสีย
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปและตองปฏิบัติตามขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑  
 ในกรณีเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ที่มีปริมาณมูลฝอย เกิน ๒ 
ลูกบาศกเมตรตอวัน ตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไปตามขอ ๑๕ หรอื ขอ ๑๖ ดวย 
 ขอ ๑๘ ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปในท่ีหรือทางสาธารณะ อยางถูก
สุขลักษณะตามที่ราชการสวนทองถ่ินกำหนด 
 ขอ ๑๙ ในกรณีราชการสวนทองถิ่น หรือราชการสวนทองถ่ินรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืนดำเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดำเนินการเก็บ ขน 
และกำจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน หรือบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น ใหดำเนินกิจการรับทำการ เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ มีสถานที่แยกเก็บมูลฝอยทั่วไป ตองดำเนินการใหถูกตองดวย
สุขลักษณะ ดังตอไปนี ้
  (๑) เปนพื้นท่ีเฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีจะนำเขามา
แยกเก็บตามประเภทของมูลฝอยได มีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 
  (๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตางๆไดชัดเจน 
  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
  (๔) จัดใหมีหองน้ำ หองสวม อางลางมือที่สะอาด เพียงพอ สำหรับใชงานและชำระลาง
รางกาย 
  (๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนำโรค 
  (๖) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจกอใหเกิด
เหตุรำคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 
  (๗) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยและมีการบำรุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
  (๘) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานคณุภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (๙) ผูปฏิบัติงานที่ทำหนาที่เก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจำปและ
ผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินกำหนด โดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 
  (๑๐) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงาน สถานที่
แยกเก็บมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเปนอาคารตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของ 
  ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดำเนินการแยกเก็บมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคา 
หรือหากำไร ตองแจงราชการสวนทองถ่ินที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู และใหราชการสวนทองถิ่น 
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กำกับดูแลการดำเนินงานใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 
 ขอ ๒๐ ราชการสวนทองถ่ิน หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่น
อ่ืนดำเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดำเนินการเก็บ ขนมูลฝอย
ทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต จากเจาพนักงานทองถ่ินให
ดำเนินกิจการรับทำการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ทำการเก็บรวบรวมและขนมูลฝอยทั่วไปจากแหลงกำเนิดตางๆ ตองดำเนินการขนใหถูกตองดวยสุขลักษณะดังนี้ 
  (๑) ใหแยกมูลฝอยตามประเภท ตามขอ ๙ หรือกำหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอย 
หรือตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกำหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 
  (๒) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป ท่ีมีลักษณะตามที่กำหนดในขอ ๒๑ 
  (๓) ผูปฏิบัติงานที่ทำหนาท่ีเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจำปและผาน
การฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่น
กำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 
  (๔) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงานเก็บ ขนมูล
ฝอยท่ัวไป รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณและ
เครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจำรถเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไปดวย 
  (๕) ตองจัดใหมีสถานที่ลางยานพาหนะ ที่มีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความ
ลาดเอียง น้ำไมทวมขัง ทำความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ำเสียเชื่อมตอกับระบบบำบัดน้ำเสียและมีการ
ปองกันเหตุรำคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 
  (๖) จัดใหมีบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเปนการเฉพาะ มีขนาดกวางขวาง 
เพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ำเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย เวนแตอาคารที่ไมถูก
บังคับใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย 
  (๗) ตองทำความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะและลางทำความสะอาดยานพาหนะขน
มูลฝอยทั่วไป อุปกรณตางๆ ที่เก่ียวกับการขนมูลฝอยทั่วไป เปนประจำทุกวัน 
  (๘) ตองมีมาตรการควบคุม กำกับการขนมูลฝอยเพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยตามที่เจา
พนักงานทองถ่ินประกาศกำหนด  
 ขอ ๒๑ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ตองมีลักษณะดังนี้ 
  (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด เปนแบบที่งาย
ตอการบรรจุ ขนถาย และทำความสะอาดงาย 
  (๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอย เพื่อมิใหรั่วไหลตลอดการ
ปฏิบัติงาน และนำน้ำเสียจากมูลฝอยไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย 
  (๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจำยานพาหนะชนิดไมมีเสียงดังกอใหเกิดความ
รำคาญ และสามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ  
  (๔) มีความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ขนถายมูลฝอยทั่วไปใสในตัวถัง 
ยานพาหนะตองไมสูงเกินไป หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดำเนินการเก็บ ขน หรือ
กำจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวน
ทองถ่ิน ดวยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน ไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของ 
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ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุวิธีการที่ราชการ
สวนทองถ่ินมอบใหบุคคลหรอืนิติบุคคลนั้นดำเนินการ และชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศพัทของบุคคลหรือนิติบุคคล
นั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลเลขที่
ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดาน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุวิธีการที่
ราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดำเนินการ และชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคล
หรือ นิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 ขอ ๒๒ ในกรณีที่จัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยทั่วไป สถานีขนถายมูลฝอยท่ัวไปตองมีลักษณะและการ
ขนถายที่ตองดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) มีลักษณะเปนอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ตองพักรอการขนถาย มี
การระบายอากาศ และแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
  (๒) มีการปองกันกล่ินจากมูลฝอย ฝุนละอองจากการดำเนินงานและการขนสง การปลิวของ
มูลฝอย เสียงดังรบกวน สัตวและแมลงพาหะนำโรค 
  (๓) มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำที่ระบายออกสูภายนอกตองไดมาตรฐานน้ำทิ้งตามกฎหมายที่
เก่ียวของเวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย 
 ขอ ๒๓ ในการกำจัดมูลฝอยท่ัวไป ราชการสวนทองถ่ิน หรือราชการทองถ่ินรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดำเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน รวมท้ังบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบให
ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน และบุคคลซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นดำเนินการรับทำการ เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร ตองดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ตองกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามที่กำหนดในขอ ๒๔ 
  (๒) หามนำของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งมูลฝอยท่ีเปน
พิษหรอือันตรายจากชุมชน มากำจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป 
  (๓) ตองทำการศกึษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทำการกอสรางระบบกำจัดมูล
ฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกำกับการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไปเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
  (๔) ผูปฏิบัติงานที่ทำหนาที่กำจัดมูลฝอยทั่วไป ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจำปและผาน
การฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่น
กำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 
  (๕) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมกับผูปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอย
ทั่วไป รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณและเครื่องมือ
ปองกันอัคคภีัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล ติดตั้งไวบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปดวย 
 ขอ ๒๔ การกำจัดมูลฝอยทั่วไปตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีวิธีดำเนินการดังนี้ 
  (๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๒) การเผาในเตาเผา 
  (๓) การหมักทำปุยหรอืการหมักทำกาซชีวภาพ 
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  (๔) การกำจัดแบบผสมผสาน 
  (๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ขอ ๒๕ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ตองดำเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
  (๑) สถานที่เหมาะสม ไมต้ังอยูในพื้นท่ีลุมน้ำชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ หางจากสนามบิน บอน้ำดื่ม 
โรงงานผลิตน้ำประปา สถานศกึษา ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในกรณเีปนพ้ืนที่ลุมที่มี
โอกาสเกิดน้ำทวมฉับพลัน หรือน้ำปาไหลหลาก ตองมีมาตรการปองกันและแกไขเพื่อไมใหสงผลกระทบตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ระยะหางและมาตรการปองกัน รวมทั้งเกณฑในการคัดเลือกสถานที่ตั้งอ่ืนๆ ให
เปนไปตามท่ีเจาพนักงานกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกำหนด 
  (๒) มีพ้ืนท่ีฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ จัดเปนพื้นที่สำหรับปลูกตนไม 
ถนน รางระบายน้ำผิวดิน เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหากลิ่นรบกวน 
  (๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ำใตดินจากน้ำชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกนบอ
ดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม ทั้งนี้ตามลักษณะและเงื่อนไขตามที่เจาพนักงานกำหนด
โดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสขุหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 
  (๔) มีระบบรวบรวมน้ำชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถปองกัน
การปนเปอนน้ำใตดิน และมีกระบวนการบำบัดน้ำชะมูลฝอย ใหไดมาตรฐานนำ้ท้ิงตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (๕) มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอ่ืน และปดการฝงกลบเมื่อบอ
ฝงกลบเต็มโดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือปองกัน
กลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนำโรค รวมทั้งไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 
  (๖) มีการปองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดำเนินงาน ความสั่นสะเทือน 
เสียงดังรบกวน เหตุรำคาญและผลกระทบอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว
และแมลงพาหะนำโรค 
  (๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ และมีระบบเผาทำลายกาซหรือ
มีระบบการนำกาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิง 
  (๘) มีบอสำหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ำใตดิน และในระหวางการดำเนินการฝงกลบให
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทุก ๖ เดือน กรณีที่มีการปดบอฝงกลบแลวใหมีการตรวจสอบ ปละ ๑ 
ครั้ง ติดตอกันเปนระยะเวลา ๕ ป ทั้งนี้ หลักเกณฑวิธีการายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใหเปนไปตามที่
เจาพนักงานกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 
 ขอ ๒๖ การเผาในเตาเผา ตองดำเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ ๒๓ (๓) มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับ
กระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
  (๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีลักษณะตามขอ ๑๕ 
  (๓) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย จัดเปนพ้ืนท่ีสำหรับปลูก
ตนไม ถนน รางระบายน้ำผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากลิ่นรบกวน 
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  (๔) ตองเผามูลฝอยท่ัวไปที่อุณหภูมิไมต่ำกวา ๘๕๐ องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม
คุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไป ใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (๕) มีการปองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดำเนินงาน ความสั่นสะเทือน
เสียงดังรบกวน เหตุรำคาญและผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและ
แมลงพาหะนำโรค 
  (๖) มีการบำบัดน้ำเสียจากระบบกำจัด และน้ำเสียใดๆ ท้ังหมดที่เกิดข้ึนภายในสถานที่กำจัด 
ใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (๗) มีการกำจัดเถาหนัก โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลท่ีมีการปองกันน้ำชะ
ขี้เถา ปนเปอนแหลงน้ำผิวดินและใตดิน และตองมีพ้ืนที่สำหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และมีมาตรการในการนำเถาหนักออกไปกำจัดเปนประจำ 

(8) มีการกำจัดเถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัยตามกฎหมายที่เก่ียวของและตองมี
พื้นที่สำหรับเก็บเถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการในการนำเถาเบาออกไปกำจัด
เปนประจำ 
 ขอ ๒๗ การหมักทำปุยและการหมักทำกาซชีวภาพจะตองดำเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและ
หลักเกณฑ ดังนี้ 
  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ ๒๓ (๓)  
  (๒) อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่นำมาทำปุยหมัก
ทำปุยหรอืทำกาซชีวภาพ มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
  (๓) มีระบบบำบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร 
  (๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดำเนินงาน ความสั่นสะเทือน 
เสียงดังรบกวน เหตุรำคาญและผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและ
แมลงพาหะนำโรค 
  (๕) มูลฝอยจากการแยกเก็บสวนท่ีหมักทำปุยหรอืหมักทำกาซชีวภาพไมได ตองมีระบบกำจัด
หรือสงไปกำจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนำมูลฝอยนำ
กลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 
  (๖) ตองบำบัดน้ำชะมูลฝอย น้ำเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยและสถานที่หมักทำปุย
หรือทำกาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (๗) กรณีหมักทำกาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนำกาซชีวภาพไปใชประโยชน
และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีมีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทำงาน 
 ขอ ๒๘ การกำจัดแบบผสมผสานซึ่งระบบกำจัดใชวิธีการกำจัดมากกวา ๑ วิธีตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) 
หรือวิธีอ่ืนๆ ตามขอ ๒๔ (๕) ตองดำเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑดังนี้ 
  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กำจัด 
  (๒) อาคารรวบรวมมูลฝอย และอาคารอ่ืนๆ ของระบบกำจัดมูลฝอย ตองมีการระบายอากาศ
และแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

(๓) มีระบบบำบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร 
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(๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดำเนินงาน ความสั่นสะเทือน 
เสียงดังรบกวน เหตุรำคาญและผลกระทบอื่นๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุและ
แมลงพาหะนำโรค 
  (๕) ในกรณีที่มีหรือใชระบบกำจัดโดยการเผาในเตาเผาดำเนินการเผาใหตองดวยสุขลักษณะ
และหลักเกณฑ ตามขอ ๒๖ 
  (๖) ในกรณีที่มีหรือใชระบบกำจัดโดยการหมักทำปุยหรือทำกาซชีวภาพจะตองดำเนินการให
ตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ ตามขอ ๒๗ 
 ขอ ๒๙ หามผูใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 ขอ ๓๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเปนธุรกิจ 
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถ่ิน จะตองยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กำหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 
  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบาน
เจาของกิจการ 
  (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
  (๓) สำเนาทะเบียนบานของสถานท่ีที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 
  (๔) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผูแทนนติิบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
  (๕) หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการ สามารถใชประกอบกิจการน้ันได
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร 
  (๖) หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมี
กรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบกิจการ) 
  (๗) สำเนาทะเบียนรถยนตบรรทุกที่ใชประกอบกิจการ 
  (๘) สำเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใชในการดำเนินการกำจัดมูลฝอย 
  (๙) หนังสือมอบอำนาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบ
อำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคำขอดวยตนเอง) 
  (๑๐) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
 ขอ ๓๑ เม่ือไดรับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอตอใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความ
ถูกตองของคำขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  

กรณีไมถูกตอง ครบถวน ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงตอผูย่ืนคำขอใหแกไขเพิ่มเติมเพ่ือดำเนินการ หาก
ไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
 เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กำหนดใน
ขอบัญญัติน้ี 
 ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตได
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี 
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หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุผลจำเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจง 
เปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบทุกครั้ง 
 ขอ ๓๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 
 ขอ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและให
ใชไดเพียงในเขตอำนาจขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกเทานั้น 
 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ เมื่อไดย่ืนคำขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
 ขอ ๓๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เปนการขออนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ 
สำหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดำเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนดใหชำระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจำนวนคาธรรมเนียมที่คางชำระ เวนแตผูรับใบอนุญาต
จะไดบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นกอนถึงกำหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 
 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้งใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดำเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจำนวน 
 ขอ ๓๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตำบล
โคกนาโก 
 ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตให เปนผูดำเนินกิจการตามขอบัญญัติ น้ีจะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
 ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคำ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่
กำหนดไวทายขอบัญญัติน้ี 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  
  (๒) ในกรณี ใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
 ขอ ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบขออนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจา
พนักงานทองถ่ินมีอำนาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 





 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 
 

ลำดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

 (บาท) 

๑ อัตราคากำจัดหรือบำบัดมูลฝอยท่ัวไป 
๑.๑ คากำจัดหรือบำบัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน 
          ๑.๑.๑ กรณีท่ีมีปรมิาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ  
          ๑.๑.๒ กรณีท่ีมีปรมิาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  
คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร เดือนละ 
          ๑.๑.๓ กรณีท่ีมีปรมิาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศก
เมตร เดือนละ 
          ๑.๑.๔ กรณีท่ีมีปรมิาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขน 
ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ  
๑.๒ อตัราคาเก็บขนมูลฝอย 
คาเก็บขนมูลฝอยประจำเดือน 
  - รานคาขนาดใหญ 
  - รานคาขนาดกลาง 
  - รานคาขนาดเล็ก 
  - บานเรือน 
 

 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๔๐ 
๓๐ 
๒๐ 
๑๐ 

๒ คาธรรมเนียมใบอนุญาตโดยทำเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ 
๒.๑ รับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
๒.๒ รับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 



 

บัญชีอัตราคาบริการขั้นสูง 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 
 

ลำดับที่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

 (บาท) 
๑ อัตราคากำจัดหรือบำบัดมูลฝอยทั่วไป 

๑.๑ คากำจัดหรือบำบัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน 
          ๑.๑.๑ กรณีท่ีมีปรมิาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ  
          ๑.๑.๒ กรณีท่ีมีปรมิาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร เดือนละ 
          ๑.๑.๓ กรณีท่ีมีปรมิาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศก
เมตร เดือนละ 
          ๑.๑.๔ กรณีท่ีมีปรมิาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขน 
ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ  
 
๑.๒ คากำจัดหรือบำบัดมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว 
         ๑.๒.๑ ครั้งหนึ่งๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 
         ๑.๒.๒ ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ 
ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ   

 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

 
๑๕๐ 

 
๑๕๐ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบคำขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

 
เขียนที่..................................................... 
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ........... 
 
 ๑. ขาพเจา...........................................................................อายุ..............ป สัญชาติ............................... 
โดย....................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่............................หมูที่...............ตรอก/ซอย.................................ถนน.................................................
แขวง/ตำบล .................................................เขต/อำเภอ........................................ผูขออนุญาต 
 ๒. พรอมคำขอรับใบอนุญาตนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลวดังนี้ 
  สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ......................... 
  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก....................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)สำเนาหนังสือ 
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
  หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกำหนด คือ 

๑. ............................................................................................................. 
๒. ............................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 
 
 

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

คาํขอเลขท.ี......./.............. 

      (เจา้หน้าทกีรอก) 



 

สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 

๑. .................................................................. 
                                                               ๒. .................................................................. 
                                                               ๓. .................................................................... 

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันที่...............................เดือน...........................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 

๑. .................................................................. 
๒. .................................................................. 
๓. .................................................................... 

ดังนั้นกรุณานำเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน......วันนับตั้งแตวันน้ีเปน
ตนไป 

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



 

 
 

แบบคำขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

 
                                                                                   เขียนที่..................................................... 
                                                                         วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ........... 
 
 ๑. ขาพเจา...............................................................................อายุ..............ป สัญชาติ........................... 
โดย....................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่............................หมูที่...............ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................
แขวง/ตำบล ............................................เขต/อำเภอ.................................จังหวัด............................................... 
หมายเลขโทรศัพท...........................................................ผูขออนุญาต 
 ๒. พรอมคำขอตออายุใบอนุญาตนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
            สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ......................... 
            สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก....................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
            หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
            ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)  
            สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
            หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
            เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกำหนด คือ 

๑. ............................................................................................................. 
๒. ............................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 
 
 

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

คําขอเลขท.ี......./.............. 

      (เจ้าหน้าทกีรอก) 



 

สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคำขอตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 

๑. .................................................................. 
                                                               ๒. .................................................................. 
                                                               ๓. .................................................................... 

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

สวนของผูขอตออายุใบอนุญาต 
ใบรับคำขอตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันที่...............................เดือน...........................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 

๑. .................................................................. 
๒. .................................................................. 
๓. .................................................................... 

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน......วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 

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



 

 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

เลมที่........เลขที่.........../..............  
 (๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..............................................................................สัญชาติ............... 
อยูบานเลขที่..........หมูที่..........ตำบล................................อำเภอ...............................จังหวดั................................ 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................
ประเภท.....................................................................ตั้งอยูเลขที่...........หมูที่........ตำบล...................................... 
อำเภอ................................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศพัท......................................................... 
เสียคาธรรมเนียมปละ..............................บาท (..............................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขที่.................ลงวันท่ี.................................................. 
 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกำหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตำบลโคกนาโกเรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
 (๓) หากปรากฏในภายหลงัวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
  (๔.๑) ........................................................................................................................................ 
  (๔.๒) ........................................................................................................................................ 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกใหเมื่อวันท่ี................เดือน......................................... พ.ศ. ........................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นสุดอายุวันที่.................เดือน......................................... พ.ศ. ........................... 
 

 
(ลงชื่อ)........................................................ 
        (......................................................) 
ตำแหนง......................................................                   
                เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 
 
คำเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
           (๒)หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ 
 
(มีตอดานหลัง)  
 



 

(ดานหลัง) 
รายการตอใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสรจ็รับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำขอรับใบแทนใบอนญุาต 
ประกอบกิจการการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

 
                                                                                      เขียนท่ี................................................. 
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .......... 
 ขาพเจา.........................................................อายุ.......................ป สัญชาติ............................................. 
อยูบานเลขที่...............หมูท่ี................ตรอก/ซอย.........................................ถนน................................................. 
แขวง/ตำบล............................................เขต/อำเภอ..............................................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ 
 ขอยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต.........................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาตใหประกอบการ............................................................................................ 
ประเภท..............................................................................พ้ืนที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร 
ตั้งอยู ณ เลขที่.................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย............................................ถนน....................................... 
ตำบล.............................อำเภอ...........................จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท................................ 
ตามใบอนุญาต เลมที่......... เลขท่ี........../............ออกใหเม่ือวันที่...........เดือน....................................พ.ศ............ 
 (๒) ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทำลาย/ชำรุดเมื่อวันที่.............เดือน....................................พ.ศ................ 
 (๓) พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  ( ) เอกสารแจงความตอสถานีตำรวจ กรณสีูญหายหรือถูกทำลาย 
  ( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิมกรณีชำรุดในสาระสำคัญ 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                        (ลงชื่อ)...........................................................ผูขอรับใบแทนใบอนญุาต 
                                                (...........................................................) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


