
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย   
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  วาดวยการจัดการ

มูลฝอยทั่วไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๓๔/๒  และ  มาตรา  ๓๔/๓  แหงพระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

และมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงายโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย

และนายอําเภอบรรพตพิสัย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  ตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น  แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  และส่ิงของท่ีไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  

ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ   

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  “ผูกอใหเกิดมลูฝอยทั่วไป”  หมายความวา  ประชาชน  และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  

สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานที่ใด ๆ   ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป 

้หนา   ๒๓๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  “ผูดําเนินการ”  หมายความวา  ราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่น  รวมท้ังองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการเก็บ  

ขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการสวนทองถิ่น  หรือทํารวมกับราชการสวนทองถิ่น 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย 

  “ขอบัญญัติ”  หมายความวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย   

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีของราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนหนาที่

และอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น  แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่น  รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือเอกชนเปนผูดาํเนนิการหรือทํารวมกับราชการสวนทองถิ่นก็ได   

มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได  ราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น  

รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายตามวรรคสอง  ซึ่งดําเนินการจัดเก็บ 

ยอมมีอํานาจนําไปดําเนินการใชหรือหาประโยชนไดตามขอตกลงท่ีทําไวระหวางกัน   

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไมอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตรายปนอยูกับมูลฝอย 

ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดเก็บใหราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น  

รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหจัดเก็บแจงใหพนักงานเจาหนาที่ 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานตอไป  เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว  

หากพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงานนั้นยังมิไดดําเนินการใหราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานของรัฐ  

้หนา   ๒๓๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืน  รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนท่ีไดรับมอบหมายใหจัดเก็บ

ดําเนินการกับมูลฝอยนั้นตามที่เห็นสมควร 

ขอ  ๖  การจัดการมูลฝอยทั่วไปใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน  

โดยจัดใหมีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ  เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  สามารถนําไปใช 

ใหเกิดประโยชนดานอื่น ๆ  ได   

ขอ  ๗  ราชการสวนทองถิ่นตองรณรงคสรางความรับรู  ความเขาใจ  และจิตสํานึกใหประชาชน  

ในทองถิ่นมีสวนรวมในการลดปริมาณ  และคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือนํากลับมาใชใหม  มีความตระหนักรู  

และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยทั่วไป  ณ  แหลงกําเนิด  รวมตลอดท้ังเปดเผยขอมูลและรายงานผล

การดําเนินงานใหประชาชนทราบ   

ขอ  ๘  ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป  ผูดําเนินการตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการ

มูลฝอยทั่วไปอยางนอยสองคน  และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข   

ขอ  ๙  นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือมาตรฐานการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไป

ที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี ้ และในกรณีที่มกีฎหมายกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือมาตรฐานไวเปนการเฉพาะ  

ใหเปนหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือมาตรฐานนั้นดวย 

 

หมวด  ๒ 

การเกบ็  ขน  และกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
 

 

สวนที ่ ๑ 

การเกบ็และขนมูลฝอยทัว่ไป 

 

ขอ ๑๐ ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยไวในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ

ใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภท  ปริมาณมูลฝอย  และกิจกรรมในสถานท่ีนั้น  โดยอยางนอยตองมี

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

ราชการสวนทองถิ่นตองจัดใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่เอกชนที่เปดใหประชาชนเขาไปได

จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง   

้หนา   ๒๓๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



เพ่ือประโยชนในการเก็บมูลฝอยใหผูกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอยางนอยเปนมูลฝอยทั่วไป 

และมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใชใหมออกจากมูลฝอยทั่วไปดวย 

ราชการสวนทองถิ่นอาจกําหนดใหมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย  หรือมูลฝอยประเภทอ่ืนออกจาก

มูลฝอยทั่วไปก็ได 

ขอ ๑๑ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติก

หรือถุงที่ทําจากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว  ทนทาน  ไมฉีกขาดงาย  ไมรั่วซึม  ขนาดเหมาะสม  และสามารถ

เคล่ือนยายไดสะดวก   

  (๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุ

ที่ทําความสะอาดงาย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได  

ขนาดเหมาะสม  สามารถเคล่ือนยายไดสะดวกและงายตอการถายและเทมูลฝอย   

ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง  ใหระบุขอความท่ีทําใหเขาใจไดวา

เปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  โดยมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ทั้งนี้  โดยมีสีเฉพาะ

สําหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแตละประเภท  ดังนี้ 

  (๑)  สีน้ําเงิน  สําหรับมูลฝอยทั่วไป   

  (๒)  สีเขียว  สําหรับมูลฝอยอินทรีย   

  (๓)  สีเหลือง  สําหรับมูลฝอยนํากลับมาใชใหม   

  (๔)  แดง  สําหรับมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะโปรงใสก็ได 

ขอ  ๑๒  ใหผูกอใหเกิดมูลฝอย  บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในถุงหรือภาชนะ

บรรจุสําหรับบรรจุมูลฝอย  ในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม  และมัดหรือปดปากถุงใหแนน  

เพ่ือปองกันการหกหลนของมูลฝอยดังกลาว  กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม  

และมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ 

ขอ  ๑๓  ผูใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม  อาคารชุด  หอพัก  หรือโรงแรม 

ที่มีจํานวนหองพักตั้งแตแปดสิบหองขึ้นไป  หรือมีพ้ืนที่ใชสอยมากกวาส่ีพันตารางเมตรขึ้นไป  หรือเจาของ  

้หนา   ๒๔๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หรือผูครอบครองอาคาร  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานที่ใด ๆ  

ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน  จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไป  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป

และมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมทีม่ีขนาดใหญ

ที่เปนไปตามขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  หรือขอ  ๑๖  ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะท่ีมีการปองกันน้ําฝน  หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญตามขอ  ๑๖  ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได 

ไมนอยกวาสองวัน   

  (๒)  มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม  (๑)  ตองเรียบ  มีการปองกันน้ําซึม

หรือน้ําเขา  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  

และมีการระบายอากาศ   

  (๓)  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด   

  (๔)  มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

  (๕)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไป  มีขอความที่มี

ขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ   

ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยทั่วไป  

และอยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมสําหรับสถานที่ตามขอ  ๑๓  

ตองเปนไปตามหลักเกณฑและมีลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีความแขง็แรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด  

สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได  ขนาดเหมาะสม  สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก  และงาย

ตอการถายและเทมูลฝอย 

  (๒)  มีขอความวา  “มูลฝอยทั่วไป”  หรือ  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  แลวแตกรณี  

และมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

้หนา   ๒๔๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ ๑๖ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ  ซึ่งมีปริมาตร  

ตั้งแตสองลูกบาศกเมตรขึ้นไป  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตว  

และแมลงพาหะนําโรคได  สะดวกตอการขนถายมูลฝอย  และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย  มีระบบ

รวบรวมและปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูส่ิงแวดลอม   

  (๒)  มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  อยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง   

ภาชนะรองรบัมลูฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม  

สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร  แยกเปนสัดสวนเฉพาะ  พ้ืนฐานเรียบ  มั่นคง  แข็งแรง  

ทําความสะอาดงาย  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิงหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ

ตามที่กฎหมายกําหนด  และอยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๗  ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอย 

ที่มีขนาดใหญไวในที่สาธารณะและสถานสาธารณะใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภท  ปริมาณมูลฝอย

และกิจกรรมในสถานท่ีนั้น  โดยอยางนอยตองมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไป  มูลฝอยนํากลับมาใชใหม  

และมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ขอ  ๑๘  หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้งมูลฝอยในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ  นอกจาก  ถาย  

เท  ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 

ขอ  ๑๙  ใหราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเสนทางการเก็บและขน  

มูลฝอยทั่วไปใหผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร   

ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนทําใหไมสามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศในวรรคหนึ่งได  

ใหแจงผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

ขอ  ๒๐  การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปใหบรรจุไวในอุปกรณหรือยานพาหนะซึ่งกันน้ําและปดอยางมิดชิด  

รวมท้ังจัดการปองกันไมใหมูลฝอยทั่วไป  น้ํา  หรือส่ิงอื่นอันเกดิจากมูลฝอยทั่วไปตกหลนรัว่ไหลออกจากอุปกรณ

หรือยานพาหนะนั้น  และตองดําเนินการอยางรวดเร็ว  โดยระมัดระวังไมใหเกิดผลกระทบตอการจราจร  

สุขภาพ  อนามัย  หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

้หนา   ๒๔๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปจัดใหมีสถานที่คัดแยกมูลฝอยตองดําเนินการ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  เปนพ้ืนที่เฉพาะ  มีขนาดเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถรองรับมูลฝอยที่จะนําเขามา

คัดแยกได  มีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ   

  (๒)  มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ  ไดชัดเจน   

  (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน   

  (๔)  จัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  อางลางมือที่สะอาด  เพียงพอ  สําหรับใชงานและชําระลาง

รางกาย   

  (๕)  มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค   

   (๖)  มีการปองกันฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการ 

ที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด   

  (๗)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย  และมีการบาํรุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา   

  (๘)  มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําท้ิงท่ีระบายออกสูภายนอกเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด   

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะท่ีไมเปนการคา   

หรือแสวงหากําไร  ตองแจงราชการสวนทองถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู  และใหราชการสวนทองถิ่น 

กํากับดูแลการดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ  ๒๒  ผูดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีเกี่ยวกับ 

การเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย  และขนมูลฝอย  โดยตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ที่เหมาะสมสําหรบัผูปฏิบัตงิานดงักลาว  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถขนมูลฝอยดวย   

ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และไดรับความรูดานสุขอนามัย

และความปลอดภัยในการทํางาน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๒๓  หามมิใหผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิด  

มูลฝอยทิ้งส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบ  

้หนา   ๒๔๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ของเสียที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ  และของเสียอันตรายตามกฎหมาย

วาดวยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๔  ผูดําเนินการขนมูลฝอยท่ัวไป  ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน  เวลา  สถานที่  และเสนทางการเก็บและขนมูลฝอย  

ที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดตามขอ  ๑๙   

  (๒)  จัดใหมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยเพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย   

  (๓)  ใชยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๕  และตองดูแล  

ยานพาหนะดังกลาวที่ใชในการขนมูลฝอยใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

   (ก)  มีการลางทําความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณตาง ๆ   ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอย

เปนประจําทุกวัน  โดยสถานที่ลางทําความสะอาดดังกลาวตองมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ทนทาน  

มีความลาดเอียง  น้ําไมทวมขัง  ทําความสะอาดงาย  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  

เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด  และมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ   

   (ข)  จัดใหมีบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ  

และมีการดูแลทําความสะอาดบริเวณดังกลาวเปนประจํา 

ขอ  ๒๕  ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด  งายตอการบรรจุ  

ขนถาย  และทําความสะอาด  ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  

ในขณะขนถายมูลฝอย   

  (๒)  มีการปองกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพ่ือมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  

และสามารถนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย   

  (๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญ  

สามารถมองเห็นไดในระยะไกล  และเปดใหสัญญาณตลอดเวลาในขณะท่ีปฏิบัติงาน   

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการเก็บ  ขนหรือ  

กําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น  ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่น

ดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอย  

้หนา   ๒๔๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคล

หรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน   

กรณีบุคคลหรอืนติิบคุคลซึง่ไดรับอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิ่น  ใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคล

หรือนิติบุคคล  เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ไวที่ภายนอก

ตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอย  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  

ระบุชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอย  ในบริเวณ 

ที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ  ๒๖  ในกรณีที่มีความจําเปน  ผูดําเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปอาจจัดใหมีสถานขีนถายมูลฝอยก็ได

สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เปนอาคาร  ที่มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา  มีการระบายอากาศ  มีแสงสวาง  

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน  และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ตองพักรอการขนถาย   

  (๒)  มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  

หรือการดําเนนิการที่อาจกอใหเกิดเหตุราํคาญหรอืผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๓)  มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําท้ิงท่ีระบายออกสูภายนอกเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานคณุภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

สวนที ่ ๒ 

การกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 

ขอ  ๒๗  เพ่ือประโยชนในการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  ใหคัดแยกมูลฝอยท่ีจัดเก็บไดออกเปนมูลฝอย

ที่ยอยสลายงาย  มูลฝอยท่ียอยสลายยาก  และมูลฝอยที่ไมยอยสลาย  กอนนําไปกําจัด  ทั้งนี้  การกําจัด

ใหทําตามความเหมาะสมกบัลักษณะทางกายภาพและคุณสมบตัิของมูลฝอยนั้น  หรือสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม

และระมัดระวังใหเกิดผลกระทบตอประชาชน  ชุมชน  และส่ิงแวดลอมนอยที่สุด   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหราชการสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน  

และชุมชนมีสวนรวมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการกําจัดมูลฝอย  ณ  แหลงกําเนิด 

้หนา   ๒๔๕
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ขอ  ๒๘  ผูดําเนินการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดมูลฝอย 

และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว  อุปกรณหรือเครื่องมือ

ปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจน

เครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานท่ีกําจัดมูลฝอยดวย   

ผูปฏิบัติหนาท่ีกําจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และผาน

การฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๒๙  การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  กําจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  โดยใหศึกษาความเหมาะสม

และความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงาน

กําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพ

ของประชาชนและส่ิงแวดลอม   

   (๒)  ไมนําส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

โรงงานของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ  

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  มูลฝอยติดเชื้อ  และมูลฝอยที่เปนพิษหรืออนัตรายจากชุมชน

มากําจัดรวมกับมูลฝอยตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๐  การกําจัดมูลฝอยทั่วไป  ใหดําเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้   

  (๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล   

  (๒)  การหมักทําปุยหรือกาซชีวภาพ   

  (๓)  การกําจัดดวยพลังงานความรอน   

  (๔)  การแปรสภาพเปนเชื้อเพลิงหรือพลังงาน   

  (๕)  วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  หรือคณะกรรมการจังหวัดใหคําแนะนํา

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการจังหวัดอาจใหคําแนะนําราชการสวนทองถิ่นตามท่ีเห็นสมควร 

้หนา   ๒๔๖
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ขอ  ๓๑  การดําเนินการกําจัดมูลฝอยตามขอ  ๓๐  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน  

กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 

หมวด  ๓ 

การมอบหมายใหเก็บ  ขน  และกาํจัดมูลฝอย 
 

 

ขอ  ๓๒  การมอบหมายใหเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยใหเปนไปตามที่กําหนดไวตามประกาศ  

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการมูลฝอย 

 

หมวด  ๔ 

การดําเนนิการ  ใช  และหาประโยชน 
 

 

ขอ  ๓๓  การดําเนินการ  ใช  และหาประโยชนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวตามประกาศ

กระทรวง  มหาดไทยวาดวยการจัดการมูลฝอย 

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ  ๓๔  ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  กําจัด  หรือหาประโยชนจากการจัดการ

มูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองไดรับใบอนุญาต  

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใบอนุญาตท่ีออกใหตามวรรคหนึ่งใหมีอายุ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยใหมอีายุหนึ่งปนบัแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

  (๒)  ใบอนุญาตการกําจัดมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

  (๓)  ใบอนุญาตการหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

ผูใดไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว  ใหถือวาไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขแลว 

้หนา   ๒๔๗
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ขอ  ๓๕  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๓๔  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับแสดงเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน   

  (๒)  สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ  (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)   

  (๓)  หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดมูลฝอย  (กรณีที่สงไปกําจัดที่อื่น)   

  (๔)  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  (กรณีที่กฎหมายกําหนด)   

  (๕)  หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย  (กรณีท่ีกฎหมายกําหนด)   

  (๖)  ใบมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจ)   

  (๗)  หลักฐานอื่นท่ีจําเปน 

ขอ  ๓๖  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการทันที  หากไมสามารถดําเนินการได  

ในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล  

ใหผูขออนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวัน

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๓๗  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๓๘  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 
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ผูที่ย่ืนขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถาประสงคจะประกอบกิจการตอไป  

และไดมาย่ืนขอตออายุใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุแลว  

ใหถือวาไดย่ืนขอตออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และการประกอบกิจการในระหวางนั้น 

ใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต  แตเมื่อไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต   

ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต  หากพนกําหนดหกสิบวัน

ตองดําเนินการขอใบอนุญาตใหม 

ขอ  ๓๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๔๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

 

หมวด  ๖ 

คาธรรมเนียม 
 

 

ขอ  ๔๑  ใหราชการสวนทองถิ่นที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยและคาธรรมเนียม

การออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

 

้หนา   ๒๔๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๔๒  ผูกระทําความผิดตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  แลวแตกรณี 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

สมคิด  สุรนิทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางตาหงาย  

้หนา   ๒๕๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 

 
บัญชคีาธรรมเนยีมการเกบ็ ขน และกาํจดัมลูฝอยทัว่ไป 
ทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลบางตาหงาย 

เรื่อง  การจดัการมลูฝอยทัว่ไป 
พ.ศ. 2563 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตรา

คาธรรมเนยีม
(บาท) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 

การเกบ็ขนมูลฝอยประจาํเดอืนสําหรับอาคารหรือเคหะ 
(1)  วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร                                                          เก็บเดือนละ 
(2)  วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร                                      เก็บเดือนละ 
(3)  วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร                                      เก็บเดือนละ 
(4)  วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร                                      เก็บเดือนละ 
(5)  วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร                                    เก็บเดือนละ 
(6)  วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร                                  เก็บเดือนละ 
(7)  วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แตไมเกิน 400 ลิตร                                  เก็บเดือนละ 
(8)  วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร                                  เก็บเดือนละ 
คาเกบ็และขนมลูฝอยประจาํเดือน 
(1)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร  
      แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร                                                           เดือนละ 
(2)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร  
      คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร                                       ลูกบาศกเมตรละ 
คาเกบ็และขนมลูฝอยเปนครั้งคราว 
(1)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ  ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 
(2)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ  เกิน 1 ลูกบาศกเมตร  
      คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร      ลูกบาศกเมตรละ 

 
20 
60 
90 

120 
180 
210 
240 
270 

 
 

1,500 
 

1,500 
 

150 
 

150 
 



 

 
บัญชอีตัราธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต 

รบัทาํการเกบ็ ขน กาํจัด และการหาผลประโยชนจากการจดัการมูลฝอย 
ทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตาํบลบางตาหงาย 

เรื่อง  การจดัการมลูฝอยทัว่ไป  
พ.ศ. 2563 

 
ลาํดับที ่ รายการ บาท 

1. 
2. 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอย 
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการกําจัดมูลฝอย 

5,000 
5,000 

 



 

 

 

 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ตออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ ................................................................................. 

 เขียนที่ ................................................................... 

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

1. ขาพเจา.......................................................................... อายุ............... ป สัญชาติ .................... 
โดย ................................................................................................................................... ผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่ .............................หมูที่ .................... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ................................. 
แขวง/ตําบล .................................เขต/อําเภอ ..........................................จังหวัด .........................................
หมายเลขโทรศัพท .................................................... ผูขออนุญาต 

2. พรอมคําขอนี ้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี ้

 บัตรประจําตัวประชาชน 

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก ........................................................................ 

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

 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

 หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมสีวนไดเสีย (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณท่ีีเปนนิติบุคคล) 

 หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เปนนิติบุคคล) 

 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามขอบัญญัติทองถ่ิน  คือ 

(1) ............................................................................................ 
(2) ............................................................................................ 
(3) ............................................................................................ 
(4) ............................................................................................ 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงชื่อ) .................................................................. ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

 

คําขอเลขที่ .............../................... 
(เจาหนาที่กรอก) 



 

 

สวนของเจาหนาที ่
ใบรับคาํขอรับใบอนญุาต/ตออายุใบอนญุาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

 ไมครบ คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

(3) ........................................................................ 

 

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

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

ตําแหนง ................ ................................................... 

 

 

สวนของผูขอรบัใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ใบรับคาํขอรับใบอนญุาต/ตออายุใบอนญุาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

 ไมครบ คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

(3) ........................................................................ 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน .................. วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป 

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

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

ตําแหนง ................................................................... 



 

 

 

 

 

ที่ .................................   สํานักงาน .............................................. 

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

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

เรื่อง คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

เรียน ......................................................................................... 

อางถึง ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขที่ ............ ลงวันที่.......... เดือน...................... พ.ศ. ...... 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................. 
และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตอใบอนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น เนื่องจากเจาพนักงาน 
ไดตรวจสอบดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียและอื่น ๆ  
ของสถานที่ประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถกูตอง ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่น ดังนี ้

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะไดดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 



 

 

บนัทึกขอความ 

สวนราชการ ...................................................................... โทร .................................................................... 

ที่ ......................................................  วันที่ ................ เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

 

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 

ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................
และไดออกใบรับคําขอรับใบอนุญาต เลขที่ ................. ลงวันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. ..............นั้น 

จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัด
ของเสียและอื่น ๆ  ของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

     ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

     ไมครบ  ดังนี ้

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

3. ........................................................................ 

4. ....................................................................... 

ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา   สมควรอนุญาต 

 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข  ดังนี ้

 ไมสมควรอนุญาต 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

3. ........................................................................ 

4. ....................................................................... 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

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

                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                  เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูซึ่งไดรับแตงตั่งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 



 

 

 

 

 

ที่ ............................           สํานักงาน ....................................................... 

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

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

เรื่อง แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ 

เรียน ......................................................................................... 

อางถึง ใบรับคํารับใบขออนุญาต เลขที่ ............ ลงวันที่....... เดือน..................... พ.ศ. .......... 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. .................................................................................................... 

  2. .................................................................................................... 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................ และราชการ
สวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น  

เนื่องจากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคําสั่ง
ไมอนุญาตได ภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว  ดังนี ้

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................ 

ดังนั้น จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา 15 วันนับแตวันที่ 
...................................... และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                                                เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 



 

 

 

 

 

ที่ ............................                 สํานักงาน ........................................................... 

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

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

เรื่อง    แจงการอนุญาตประกอบกิจการ………………………………………………………………………………………. 

เรียน    ......................................................................................... 

อางถึง   ใบรับคําขอรับใบอนุญาต เลขที่ ............ ลงวันที่....... เดือน..................... พ.ศ. .......... 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................... 
และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขอรับใบอนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น  

บัดนี้ เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอใหทานมา
ติดตอขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงาน ............................................................ พรอมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
เปนเงิน .................................................. บาท (.........................................................................) ภายใน 15 วัน
นับแตวันไดรับหนังสือนี ้

ทั้งนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว กรุณาแจงใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินทราบดวย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 



 

 

 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................. 

เลมที่ ................. เลขที่ ............../........................... 

(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให ............................................................................ สัญชาติ .....................  
อยูบานเลขที่ .............หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ .......................... จังหวัด ......................... 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ............................................................... ประเภท ...................................................  
ตั้งอยูเลขที่ ................ หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ .......................... จังหวัด ......................... 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

อัตราคาธรรมเนียมปละ .............................. บาท (....................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมที่ ............................... เลขที่ ................................. ลงวันที่ ......................................... 

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัติ
ทองถ่ิน 

(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

(4.1) .................................................................................................................... 

(4.2) .................................................................................................................... 

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันที่ ................ เดือน ......................................... พ.ศ. ............... 

(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ................ เดือน ......................................... พ.ศ. ............... 

 

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

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

                                        ตําแหนง ............................................................... 

                                                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คาํเตอืน (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
     ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
     พรอมเสียคาธรรมเนียมใบอนญุาต 



 

 

รายการตออายุใบอนญุาตและเสยีคาธรรมเนยีม 

 

วนั/เดือน/ป 
ที่ออกใบอนญุาต 

วนั/เดือน/ป 
ทีส่ิ้นอายใุบอนญุาต 

ใบเสร็จรบัเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถิน่ เลมที ่ เลขที ่ วนั/เดอืน/ป 

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 

 

ที่ ............................  สํานักงาน .............................................. 

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

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

เรื่อง คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

เรียน ......................................................................................... 

อางถึง (1) ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขที่ ............ ลงวันที่......... เดือน.................. พ.ศ. ..... 

 (2) หนังสือแจงคาํแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ท่ี............... ลว.................. 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................... 
และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตอง
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่นนี้ภายในเวลาที่กําหนด ตามที่อางถึงนั้น  

จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
ใหถูกตอง ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  ดังนี ้

1. ....................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................... 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 34/2 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่งไมออก
ใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามที่ไดยื่นคําขอไว 

อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอเจาพนักงานทองถิ่นไดภายในสิบหาวัน  
นับแตวันทราบคําสั่งนี ้

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 



 

 

 

 

 

แบบคําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

 

เขียนที่ ............................................................................. 

ลงวันที่............ เดือน................................. พ.ศ. .............. 

1. ขาพเจา............................................................... อายุ ...................... ป สัญชาติ ....................... 
โดย.......................................................................................................................... ผูอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม ............................................................................................................................................................ 
ที่อยูเลขที่ ...................... หมูที่ ............. ตรอก/ซอย ................................. ถนน .......................................... 
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด .................................. 
หมายเลขโทรศัพท .............................................................. ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

2. พรอมคาํขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี ้

2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

บัตรประจําตัวประชาชน 

สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองถ่ินทีท่ี่ใบอนุญาตสูญหาย 

2.2 กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 



 

 

สวนของเจาหนาที ่
ใบรบัคําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

 ไมครบ  คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

 

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

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

ตําแหนง ................................................................... 

 

 

 

สวนของผูขอรบัใบแทนใบอนญุาต 
ใบรบัคําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

 ไมครบ คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน .......... วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 

 

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

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

ตําแหนง ................................................................. 



 

 

 

 

 
ใบแทนใบอนญุาต 

ประกอบกจิการ.................................................................. 

 

เลมที่ ................. เลขที่ ............../........................... 

(1) เจาพนักงานทองถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให ................................................. สัญชาติ .................. 
อยูบานเลขที่ .............หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ ............................ จังหวัด ........................ 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ .................................................................. ประเภท ............................................. 
ตั้งอยูเลขที่ ................ หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ .......................... จังหวัด ......................... 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทําลาย/ชํารุดในสาระที่สําคัญ เลมที่ ........... เลขที่........../..............  
ซึ่งออกใหเม่ือวันที่......... เดือน............ พ.ศ. ............ และจะสิ้นอายุในวันที่....... เดือน ............. พ.ศ. .......... 

(2) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในขอบัญญัติทองถ่ิน 

(3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่ ............. เดือน................................... พ.ศ. .............. 

(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............... 

 

 

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

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

                                          ตําแหนง ............................................................ 

                                                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

คาํเตอืน (1) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบแทนใบอนุญาตนีไ้วโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
                ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอาย ุ
     พรอมเสียคาธรรมเนียมใบอนญุาต 



 

 

รายการตออายุใบอนญุาตและเสยีคาธรรมเนยีม 

วนั/เดือน/ป 
ที่ออกใบอนญุาต 

วนั/เดือน/ป 
ทีส่ิ้นอายใุบอนญุาต 

ใบเสร็จรบัเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถิน่ เลมที ่ เลขที ่ วนั/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


