
 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัตกิารจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 

หลักการ 

 

ใหมีขอบัญญัตวิาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

 

เหตุผล 

 

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมี

การแพรกระจายของโรค  ไมกอใหเกดิเหตุเดอืดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอ

สิ่งแวดลอมอีกดวย ซ่ึงการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีข้ันตอนการดําเนินการหลายข้ันตอนตั้งแตการเก็บ 

ขน และกําจัด สมควรกําหนดหลักเกณฑ วธิกีาร และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูล

ฝอยทั่วไป หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทํา การเก็บ ขน หรือกําจัดมูล

ฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ และอัตรา

คาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการสวนทองถิ่นและอัตรา

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปน  ผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด      

มูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  จึงตรา

ขอบัญญัตนิี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัตวิาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป  อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไข

เพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคาโดยความเห็นชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา และนายอําเภอ     บาน

เขวา จงึตราขอบัญญัต ิไวดังตอไปนี้ 
 

 ขอ ๑ ขอบัญญัตนิี้เรยีกวา “ขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา เรื่อง การจัดการ            

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตนิี้ 

“มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ 

ถุงพลาสตกิ ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรอืสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด       ที่

เลี้ยงสัตว หรอืที่อ่ืน  แตไมรวมถงึมูลฝอยตดิเช้ือ มูลฝอยที่เปนพิษหรอือันตรายจากชุมชน และสิ่งของ

ที่ไมใชแลว หรอืของเสยีทัง้หมดที่เกิดข้ึนจากการประกอบกจิการโรงงาน ของเสยีจากวัตถุดบิ ของเสยี

ที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน 

“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรอืนํามา

ผลติเปนผลติภัณฑใหมได 

 “มูลฝอยตดิเช้ือ” หมายความวา มูลฝอยตดิเช้ือตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติด

เช้ือ 

 “มูลฝอยที่เปนพิษหรอือันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก

กจิกรรมตางๆ ในชุมชนที่เปนวัตถุหรอืปนเปอนสารที่มีคุณสมบัตเิปนสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ  

สารเปอรออกไซด สารระคายเคอืง สารกัดกรอน สารที่เกดิปฏิกริยิาไดงาย สารที่เกดิระเบดิได สารที่

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจกอหรือมีแนวโนมที่จะทําใหเกิด

อันตรายแกบุคคล สัตว พชื ทรัพยสนิ หรอืสิ่งแวดลอม แตไมรวมถงึมูลฝอยทั่วไป       มูลฝอยตดิเช้ือ 

กากกัมมันตรังสี และของเสยีอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 



 “การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความวา กระบวนการดําเนนิการตั้งแตการเก็บ ขน และ

กําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 “น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย

ทั่วไป   ซ่ึงอาจประกอบดวยสารละลายหรอืสารแขวนลอยผสมอยู 

 “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยู

อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

 “ผูซ่ึงกอใหเกิดมูลฝอย” หมายความวา ประชาชน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร        

สถานประกอบการ สถานบรกิาร โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรอืสถานที่ใด ๆ ที่เปนแหลงกําเนดิมูล

ฝอย 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบยีบ ประกาศ หรอืคําสั่งเพื่อปฏิบัตกิารใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้ 

 
หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

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

 ขอ ๕ การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือ

ราชการสวนทองถิ่นอ่ืนดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณทีี่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน หรือกําจัด

มูลฝอยทั่วไปแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผู

ดําเนนิกจิการ รับทําการขน หรอืกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกจิหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบรกิารก็ได 

บทบัญญัตติามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซ่ึงตองจัดการ

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนนิกจิการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลวและผูดําเนิน

กิจการ  รับทําการขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปน

หนังสอืตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ในกรณทีี่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือ     

จะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนนิกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบรกิาร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบให



บุคคลอ่ืนดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูล

ฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกจิหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี และ

เผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะซ่ึงมูลฝอยทั่วไป 

นอกจากถาย เท ทิ้งหรอืกําจัด ณ สถานที่หรอืตามวธิทีี่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรอืจัดให 

ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ

หรอืกําหนดใหมีวธิกีําจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่กําหนดไวตามขอบัญญัตนิี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ขอ ๘ ราชการสวนทองถิ่น หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรอืราชการสวน

ทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกัน และบุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนนิการขน 

และกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซ่ึงไดรับ

ใบอนุญาตจาก  เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนนิกจิการรับทําการขน และกําจัดมูลฝอยทั่ว ไปโดยทําเปน 

ธุรกจิหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี  ตองดําเนินการเก็บ ขน 

และกําจัดมูลฝอยทั่วไป    ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้ 

รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป

อยางนอยสองคนโดยใหมีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

หมวด ๒ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และมาตรการเกีย่วกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

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

สวนท่ี ๑ 

การเก็บมูลฝอยท่ัวไป 
 

ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ใหผูซ่ึงกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอยาง

นอยเปนมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใช

ใหมออกจากมูลฝอยทั่วไปดวย 

ขอ ๑๐ ถุงหรอืภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

(๑) ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติกหรือถุงที่

ทําจากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถ

เคลื่อนยายไดสะดวก 



(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุที่ทําความ

สะอาดงายมีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลง 

พาหะนําโรคได ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหระบุขอความที่ทําให

เขาใจไดวาเปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม โดยมีขนาดและสขีองขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๑ ใหผูซ่ึงกอใหเกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในถุงหรือ

ภาชนะบรรจุในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมัดหรือปดปากถุงใหแนนเพื่อ

ปองกันการหก ตกหลนของมูลฝอยดังกลาว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณที่

เหมาะสมและมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุนัน้เปนประจําสมํ่าเสมอ 

ขอ ๑๒ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มี

จํานวนหองพักตัง้แตแปดสบิหองข้ึนไป หรอืมีพื้นที่ใชสอยมากกวาสี่พันตารางเมตรข้ึนไป หรือเจาของ

หรอืผูครอบครองอาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่

ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะ

รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญตามความ

เหมาะสมหรอืตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๓ ที่พักรวมมูลฝอยทัว่ไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) เปนอาคารหรอืเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะที่มีการปองกันน้ําฝน หรือภาชนะรองรับ

มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญที่สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน 

(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรอืหองแยกตาม (๑) ตองเรียบ มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา      

ทําดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดงาย สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค และมีการ

ระบายอากาศ 

(๓) มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่

กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

(๔) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

(๕) มีการกําหนดขอบเขตบรเิวณที่ตัง้สถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีขอความที่มีขนาดเห็นได 

ชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 

ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอย

ทั่วไป และอยูหางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจา

พนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๔ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ตองเปนไปตามหลักเกณฑ

และสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 



(๑) ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด 

สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงาย

ตอการถายและเทมูลฝอย 

(๒) มีขอความวา “มูลฝอยทั่วไป” หรอื “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” แลวแตกรณี และมีขนาด

และ สขีองขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ ซ่ึงมีปริมาตร

ตัง้แตสองลูกบาศกเมตรข้ึนไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลง

พาหะนําโรคได สะดวกตอการขนถายมูลฝอย และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย มีระบบ

รวบรวมและปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 

(๒) มีการทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณที่

เหมาะสมสะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ 

ม่ันคง แข็งแรง ทําความสะอาดงาย มีรางหรอืทอระบายน้ําทิ้งหรอืระบบบําบัดน้ําเสยี เพื่อรวบรวมน้ํา

เสยีไปจัดการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่

ประกอบหรอื ปรุงอาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๖ ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช

ใหม หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญในที่หรือทาง

สาธารณะตาม ความเหมาะสม 

ขอ ๑๗ ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน

ทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนนิการเก็บมูล

ฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจาก   เจา

พนักงานทองถิ่นใหดําเนนิกจิการรับทําการเก็บมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซ่ึงทําหนาที่เกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัตงิานดังกลาว 

ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและไดรับความรูดาน

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือ

ราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่นมอบให

ดําเนนิการเก็บ ขน หรอืกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคล

ซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนนิกิจการรับทําการเก็บ ขน หรอืกําจัดมูลฝอยทั่วไป



โดยทําเปนธุรกจิหรอื  โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี     ที่จัดใหมี

สถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป  ตองดําเนนิการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) เปนพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนําเขามาคัด

แยกไดมีการรักษาบรเิวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบยีบอยูเสมอ 

(๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตางๆ ไดชัดเจน 

(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 

(๔) จัดใหมีหองน้ํา หองสวม อางลางมือที่สะอาด เพียงพอ สําหรับใชงานและชําระลาง

รางกาย 

(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

(๖) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสยีง ความสั่นสะเทอืน หรอืการดําเนนิการที่อาจกอใหเกิด    

เหตุรําคาญหรอืผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

(๗) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

(๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคา

หรือแสวงหากําไรตองแจงราชการสวนทองถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู  และให

ราชการสวนทองถิ่นกํากับดูแลการดําเนนิการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๑๙ หามมิใหผูประกอบกจิการหรอืผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิด

มูลฝอยทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไมใชแลวหรอืของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของ

เสยีจากวัตถุดบิ ของเสยีที่เกดิข้ึนในกระบวนการผลติ ของเสยีที่เปนผลติภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของ

เสยีอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 

 
สวนท่ี ๒ 

การขนมูลฝอยท่ัวไป 
 

 ขอ ๒๐ ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน

ทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขนมูล

ฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถิ่นใหดําเนนิกจิการรับทําการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซ่ึงทําหนาที่ขนมูลฝอยทั่วไป 

และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือ

เครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย 

ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถขนมูลฝอยทั่วไปดวย 



 ผูปฏิบัตงิานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และผานการ

ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 ขอ ๒๑ การดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปตองดําเนนิการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือกําหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือ

ตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

(๒) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ และตองมีการทํา

ความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บ

ยานพาหนะเปนประจําทุกวัน 

(๓) ตองจัดใหมีสถานที่ลางยานพาหนะ รวมทัง้อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปที่

มีลักษณะเปนพื้นเรยีบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ําไมทวมขัง ทําความสะอาดงาย มีรางหรอื  

ทอระบายน้ําเสยีหรอืระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด และมี

การปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 

(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ มีรางหรือทอ

ระบายน้ําเสยีจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบ

บําบัดน้ําเสยี 

(๕) ตองมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อปองกันการลักลอบทิ้ง 
 

ขอ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด เปนแบบที่งาย

ตอการบรรจุขนถาย และทําความสะอาด ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอ

สุขภาพของผูปฏิบัตงิานในขณะขนถายมูลฝอยทั่วไป 

(๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพื่อมิใหรั่วไหลตลอดการ

ปฏิบัตงิาน และนําน้ําเสยีจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสยี 

(๓) มีสัญลักษณหรอืสัญญาณไฟตดิไวประจํายานพาหนะชนดิไมกอใหเกดิความรําคาญ และ

สามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัตงิานเพื่อปองกันอุบัตเิหตุ 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการขนหรือ

กําจัด   มูลฝอยทั่วไปแทนภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น  ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดง

ช่ือราชการ   สวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถัง

ดานขางทัง้สองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปพรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็น

ไดชัดเจน โดยใหระบุวธิกีาร   ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลนั้นนําไปสงกําจัดและระบุช่ือ ที่อยู 

หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือ  นิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่

บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 



กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตแสดงช่ือบุคคลหรือนิติบุคคล 

เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถัง

ดานขางทัง้สองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็น

ไดชัดเจน ระบุช่ือ    ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอย

ทั่วไปในบรเิวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ ๒๓ ในกรณทีี่มีความจําเปน ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงาน

ของรัฐหรอืราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่น

มอบใหดําเนนิการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคล

ซ่ึงไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทํา

เปนธุรกจิหรอื โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี อาจจัดใหมีสถานีขน

ถายมูลฝอยทั่วไปก็ได 

สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  ตองมีลักษณะและการขนถายที่เปนไปตาม

หลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีลักษณะเปนอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปรมิาณมูลฝอยทั่วไปที่ตองพักรอการขนถาย มี

การปองกันน้ําซึมหรอืน้ําเขา มีการระบายอากาศ และแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 

(๒) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ

การดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

(๓) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอก เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสยี 

 

สวนท่ี ๓ 

การกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
 

ขอ ๒๔ ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน  

ทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัด       

มูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจาก   เจา

พนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุ รกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทน  ดวยการคิดคาบรกิาร แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัตงิานซ่ึงทําหนาที่กําจัดมูล

ฝอยทั่วไป และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว 

อุปกรณหรอืเครื่องมือปองกันอุบัตเิหตุที่อาจเกดิข้ึนจากการปฏิบัตงิาน อุปกรณและเครื่องมือปองกัน

อัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลตดิตัง้ไวในบรเิวณสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปดวย 



ผูปฏิบัตหินาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและผาน

การฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๕ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนนิการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ โดยใหศึกษาความ

เหมาะสมและความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุม

กํากับการดําเนนิงานกําจัดมูลฝอยทั่วไปในแตละวธิใีหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

เพื่อปองกัน ไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

(๒) ไมนําสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน         

ของเสยีจากวัตถุดบิ ของเสยีที่เกดิข้ึนในกระบวนการผลติ ของเสยีที่เปนผลติภัณฑเสื่อมคุณภาพ และ    

ของเสยีอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก

ชุมชน   มากําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป 

ขอ ๒๖ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหดําเนนิการตามวธิหีนึ่งวธิใีด ดังตอไปนี้ 

(๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(๒) การเผาในเตาเผา 

(๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

(๔) การกําจัดแบบผสมผสาน 

(๕) วธิอ่ืีนตามที่รัฐมนตรกีําหนด 

ขอ ๒๗ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ    

ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุ

รําคาญ หรอืความเสยีหายตอบุคคลหรอืทรัพยสนิของผูอ่ืนดวย 

(๒) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบมูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเปน

พื้นที่สําหรับปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดนิ เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ และ

ปญหากลิ่นรบกวน 

(๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดนิจากน้ําชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกนบอดานลาง

และดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

(๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพื่อสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถปองกัน

การปนเปอนน้ําใตดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

(๕) มีการใชดนิหรอืวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครัง้ที่มีการนํามูลฝอยทั่วไปไปฝงกลบ และปดการฝง

กลบเม่ือบอฝงกลบเต็ม โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดนิหนาอยางนอยหกสบิเซนตเิมตรหรือวัสดุอ่ืน



ที่เหมาะสม เพื่อปองกันกลิ่น  การปลวิของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

รวมทัง้ไมสง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(๖) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ

การดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

(๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ และมีระบบเผาทําลายกาซ 

หรอื  มีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเช้ือเพลงิหรอืใชประโยชนอยางอ่ืน 

(๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน และในระหวางการดําเนินการฝงกลบ        

ใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตอราชการสวนทองถิ่นดวย 

ขอ ๒๘ การเผาในเตาเผา  ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลการศึกษา

ความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการ

ระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามขอบัญญัตนิี้ 

(๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเปนพื้นที่

สําหรับปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดนิ เพื่อลดปญหาดานทัศนยีภาพจากการเผาและปญหากลิ่น

รบกวน 

(๔) ตองเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไมต่ํากวาแปดรอยหาสิบองศาเซลเซียส และมีระบบ

ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไปใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอย

ทิ้งอากาศเสยีจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ       

การดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

(๖) มีการบําบัดน้ําเสยีจากระบบกําจัดและน้ําเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดข้ึนภายในสถานที่กําจัด

ใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๗) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนํา

เถาหนักไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวธิกีารฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการ

ปองกันน้ําชะข้ีเถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดนิและใตดิน หรือมีระบบการนําเถาหนักไปใชประโยชนอยาง

อ่ืน 

(๘) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาลอยที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนํา     

เถาลอยออกไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวธิกีารฝงกลบอยางปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ หรอืมีระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอ่ืน 



ขอ ๒๙ การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย          

ที่เกี่ยวของ  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

สุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตัง้เหมาะสม 

(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ ซ่ึงอาจมีอาคารที่มี

ขนาดพื้นที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว 

(๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 

(๔) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ

การดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรอืหมักทํากาซชีวภาพไมได  ตองมีระบบ

กําจัด หรอืสงไปกําจัด  โดยวธิกีารฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมี

การนํามูลฝอยทั่วไปที่นํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

(๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไป น้ําเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักทําปุยหรือทํา     

กาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๗) กรณหีมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน 

และ   มีระบบเผากาซทิ้งกรณรีะบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

ขอ ๓๐ การกําจัดแบบผสมผสานโดยใชวิธีการกําจัดมูลฝอยทั่วไปมากกวาหนึ่งวิธี  ตอง

ดําเนนิการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวธิทีี่กําหนดตามขอบัญญัตนิี้ 
 

หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 
 

 ขอ ๓๑ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเปนธุรกิจ

หรอื  โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น 

 ขอ ๓๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนนิกจิการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปน

ธุรกจิหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิารในเขตราชการสวนทองถิ่น จะตองยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) อ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๓๓ เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที   กรณีไมถูกตอง



ครบถวน   ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถ

ดําเนนิการไดในขณะนัน้ ใหจัดทําบันทกึความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม

ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทกึนัน้ดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตนิี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกิน

สบิหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้น

กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี  ทั้งนี้ หากเจาพนักงาน

ทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ     ใหแจงเปนหนังสอืใหผูยื่นคําขอทราบถงึเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ด

วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ทราบ

ทุกครัง้ 

ขอ ๓๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสบิหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบ

แลว 

ขอ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานัน้ 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับ        

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุ

ใบอนุญาต 

ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 

ณ สถานที่ประกอบกจิการตลอดเวลาที่ประกอบกจิการ 

ขอ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับ

ใบอนุญาต   ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูก

ทําลาย หรอืชํารุด   ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง

ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทอ งถิ่น

ประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต   นําใบอนุญาตเดมิเทาที่เหลอือยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรอืขอบัญญัตนิี้ หรอืเงื่อนไข

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตาม

ขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไม

เกนิสบิหาวัน 

ขอ ๓๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถงึที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัตหิรอืปฏิบัตไิมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกดิอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่

เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๐ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณทีี่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสง

คําสั่งโดยทางไปรษณยีตอบรับ หรอืใหปดคําสั่งนัน้ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรอืสํานักทํา

การงานของผูรับใบอนุญาต และใหถอืวาผูรับใบอนุญาตนัน้ไดรับทราบคําสั่งแลวตัง้แตเวลาที่คําสั่งไป

ถงึ หรอืวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

ขอ ๔๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกจิการที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๔ 

คาธรรมเนยีมและคาปรับ 
 

ขอ ๔๒ เจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซ่ึงอยูในเขตพื้นที่การใหบริการขน       

มูลฝอยทั่วไปของราชการสวนทองถิ่น หรอืเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการ

แทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไปแกราชการสวนทองถิ่นตาม

อัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิี้ 

ขอ ๔๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสยีคาธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถา

มิไดเสยีคาธรรมเนยีมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สบิของจํานวน 



 

 
 
 
 
 
 



อัตราคาธรรมเนยีมการใหบริการขน กําจัด และการออกใบอนุญาต 

ทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 

๑. คาขนมูลฝอยทั่วไป 

(ก) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดอืน 

๑) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งไมเกนิ  ๒๐ ลติร    เดอืนละ  ๑๐ บาท 

๒) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ  ๒๐ ลติร แตไมเกนิ ๕๐๐ ลติร  

ใหคิดเปนหนวยทุกๆ  ๒๐ ลติร ในอัตราตอหนวย   เดอืนละ  ๓๒ บาท 

 (เศษไมเกนิ ๑๐ ลติร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

 เศษเกนิ ๑๐ ลติร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

๓) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ ๕๐๐ ลติร แตไมเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร เดอืนละ ๑,๖๒๕ บาท 

๔) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

 ทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย       เดอืนละ  ๑,๖๒๕ บาท 

 (เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

 เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(ข) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนครัง้คราว 

๑) กรณทีี่มีปรมิาณไมเกนิ ๕๐๐ ลติร     ครั้งละ    ๖๒   บาท 

๒) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ ๕๐๐ ลติร แตไมเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร ครัง้ละ  ๑๒๒   บาท 

๓) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

ทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย    ครัง้ละ  ๑๒๒   บาท 

(เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 

๒. คากําจัดมูลฝอยทั่วไป 

(ก) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดอืน 

๑) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งไมเกนิ ๒๐ ลติร     เดอืนละ    ๑๐  บาท 

๒) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ ๒๐ ลติร แตไมเกนิ ๕๐๐ ลติร  

 ใหคิดเปนหนวย  ทุกๆ ๒๐ ลติร ในอัตราตอหนวย   เดอืนละ   ๗๗  บาท 

 (เศษไมเกิน ๑๐ ลติร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

       เศษเกนิ ๑๐ ลติร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

๓) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ ๕๐๐ ลติร แตไมเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร  เดอืนละ  ๔,๐๐๐ บาท 



 

๔) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย 

 ทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย    เดอืนละ  ๔,๐๐๐ บาท 

 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

 เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 

(ข) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว 

๑) กรณทีี่มีปรมิาณไมเกิน ๕๐๐ ลติร      หนวยละ   ๖๕   บาท 

๒) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ ๕๐๐ ลติร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  หนวยละ  ๑๒๕  บาท 

๓) กรณทีี่มีปรมิาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

   ทุก  ๆ๑ ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย    หนวยละ   ๑๒๕  บาท 

   (เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 

(ค) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป กรณสีถานที่พักนักทองเที่ยว   

     ใหคิดเพ่ิมในอัตรา             ๕   บาทตอคนตอวัน 

 

๓. คาธรรมเนยีมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรอืกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

    โดยทําเปนธุรกจิหรอืไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

(ก) รับทําการขนมูลฝอยทั่วไป      ฉบับละ    ๕,๐๐๐   บาท 

(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป      ฉบับละ    ๗,๕๐๐  บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราคาบริการข้ันสูงการใหบริการขน และกําจัด  

ทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

๑. คาขนมูลฝอยทั่วไป 

     (ก) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดอืน 

    ๑) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐ ลติร      เดอืนละ   ๑๐  บาท 

    ๒) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ  ๒๐ ลติร แตไมเกนิ ๕๐๐ ลติร  

        ใหคิดเปนหนวยทุก  ๆ ๒๐ ลติร ในอัตราตอหนวย     เดอืนละ   ๓๒  บาท 

                (เศษไมเกิน  ๑๐ ลติร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

                เศษเกนิ  ๑๐ ลติร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

     ๓) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ  ๕๐๐ ลติร แตไมเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร เดอืนละ ๑,๖๒๕ บาท 

    ๔) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

        ทุก  ๆ๑ ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย              เดอืนละ  ๑,๖๒๕  บาท 

                (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย  

                เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

     (ข) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนครัง้คราว 

    ๑) กรณทีี่มีปรมิาณไมเกนิ ๕๐๐ ลติร                 ครัง้ละ     ๖๒  บาท 

    ๒) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ ๕๐๐ ลติร แตไมเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร   ครัง้ละ   ๑๒๒  บาท 

    ๓) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

         ทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย                ครัง้ละ  ๑๒๒  บาท 

         (เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

         เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 

๒. คากําจัดมูลฝอยทั่วไป 

       (ก)  คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดอืน 

     ๑) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งไมเกนิ ๒๐ ลติร      เดอืนละ     ๑๐   บาท 

     ๒) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ ๒๐ ลติร แตไมเกนิ ๕๐๐ ลติร  

          ใหคิดเปนหนวย  ทุกๆ ๒๐ ลติร ในอัตราตอหนวย    เดอืนละ    ๗๗   บาท 

          (เศษไมเกนิ ๑๐ ลติร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

             เศษเกนิ ๑๐ ลติร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

     ๓) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกนิ ๕๐๐ ลติร แตไมเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร  เดอืนละ  ๔,๐๐๐ บาท 

 



 

      ๔) กรณทีี่มีปรมิาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย 

          ทุก  ๆ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย                เดอืนละ  ๔,๐๐๐ บาท 

           (เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

           เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(ข)  คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนครัง้คราว 

       ๑) กรณทีี่มีปรมิาณไมเกนิ ๕๐๐ ลติร      หนวยละ   ๖๕   บาท 

       ๒) กรณทีี่มีปรมิาณเกิน ๕๐๐ ลติร แตไมเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร  หนวยละ  ๑๒๕  บาท 

       ๓) กรณทีี่มีปรมิาณเกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  

ทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย    หนวยละ   ๑๒๕  บาท 

(เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 

(ค)  คากําจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักทองเที่ยว   

    ใหคิดเพ่ิมในอัตรา                  ๕  บาทตอคนตอวัน 

 

 


