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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโปงแพร 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโปงแพร  วาดวยการจัดการมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลโปงแพรโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโปงแพรและนายอําเภอแมลาว   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโปงแพร  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลโปงแพรตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญตัิ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยท่ัวไป”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา   

เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน   

ตลาดที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก 

  “มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปน

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

  “ผูท่ีกอใหเกิดมูลฝอยท่ัวไป”  หมายความวา  ประชาชน  เจาของหรือผูครอบครอง

อาคารที่พักอาศัย  ธุรกิจรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด   

สถานบันตาง ๆ  และสถานที่ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงแพร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน   

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลโปงแพร  ใหเปนอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลโปงแพร 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลโปงแพร  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันได 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลโปงแพร  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโปงแพร  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการก็ได 
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บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจกรรมรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย

หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตาํบลโปงแพร  มอบใหกบับคุคลอืน่ดาํเนนิการแทนหรอืเขตพ้ืนที่การอนุญาต 

ใหบุคคลใดดําเนนิกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลโปงแพร  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลโปงแพร  หรือพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลโปงแพร   

มอบใหกับบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลโปงแพร  

ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบญัญตั ิ ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนยีมการกาํจัดมลูฝอย  องคการบริหาร 

สวนตําบลโปงแพรจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ที่พักอาศัย  ธุรกิจรานคา  สถานประกอบการ  

สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  สถานบันตาง ๆ  และสถานที่ที่เปนแหลงกําหนดมูลฝอยทั่วไป   

ตองมีการคัดแยกมูลฝอย  อยางนอยเปน  ๓  ประเภท  ประกอบดวย  มูลฝอยนํากลับมาใชใหม  มูลฝอยท่ัวไป   

และมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  

ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโปงแพร   

การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามมิใหผูใดกระทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ   

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลโปงแพรจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนกังานทองถิ่นโดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด 
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  (๓) เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่อาศัยรวมที่มีจํานวนหองพักตั้งแต  ๘๐  หองขึ้นไป 

หรือมีพ้ืนที่ใชสอยมากกวา  ๔,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ธุรกิจรานคา  สถานประกอบ  สถานบริการ  ตลาด   

สถานบันตาง ๆ  ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน  ๒  ลูกบาศกเมตรตอวัน  ตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป 

ที่มีลักษณะตามขอ  ๘ 

  (๔) ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๔.๑)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  สามารถบรรจุมูลฝอยได 

ไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยท่ัวไปเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวม   

ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๔.๒)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย  มีลักษณะ

ปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  และมีการระบายอากาศดี 

   (๔.๓)  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคาร 

ที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๔.๔)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

   (๔.๕)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไปมีขอความ 

ท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ   

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

  (๕) เจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป   

หามทิ้งของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไป  และตองปฏิบัติตามขอ  (๑)  

ขอ  (๓)  ขอ  (๔)  ในกรณีเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง  ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน   

๒  ลูกบาศกเมตรตอวันตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปตามขอ  (๔) 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนผลตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดาํเนนิกจิการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลโปงแพรจะตอง 

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลโปงแพรกําหนด  พรอมกับเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
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  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโปงแพรประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๑.๑)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองไดรับการออกแบบ  ประกอบและสราง 

ใหมีลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  สามารถปองกันการปลิว   

ตกหลนของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทํางานจัดเก็บและขนยายมูลฝอยไปยัง 

สถานที่กําจัด 

   (๑.๒)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความดานขางและดานหลังตัวรถ 

เก็บขยะมูลฝอยเพ่ือใหรูวาเปนพาหนะเก็บขนมูลฝอย  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย  ซึ่งมีขนาดและเห็นไดชัดเจน   

ดังนี้   

 
รถเกบ็ขนมูลฝอย 

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลโปงแพร 

ใบอนุญาตเลขที่................/..................... 

ชื่อ................(บริษัทหรือเจาของกิจการและหมายเลขโทรศัพท)................. 

   (๑.๓)  จัดใหมีถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๒) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํามูลฝอย 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด  ใหปฏิบัติตามขอกําหนดองคการบริหารสวนตําบลโปงแพรอื่น  ๆ  

ที่ประกาศกําหนดภายหลัง 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๓.๑)  มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินใชกําจัดขยะมูลฝอย 

   (๓.๒)  สถานท่ีหางจากชุมชนและแหลงน้ําธรรมชาติตามหลักสุขาภิบาล 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๓) มีระบบบําบัด  ส่ิงปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล 

       (๓.๓.๑)  ท่ีไมกอใหเกิดการปนเปอนหรือแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน 

แหลงน้ําใตดิน  และกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

     (๓.๓.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวนําโรค 

     (๓.๓.๓)  ไมเปนท่ีนารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็นสกปรกและเปนเหตุรําคาญ 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดใหไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณท้ังหมด   

และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และกรณีจําเปนที่จะสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต   

ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวนันับแตวนัท่ีไดรับคาํขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนญุาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิน่  หากไมมารบัภายในเวลากําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้   

   (๑) ผูใดรับใบอนญุาตดาํเนินกจิการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๑) ใหแยกขยะมูลฝอยตามประเภท  ๓  ประเภท  คํานิยาม  หรือกําหนดวัน 

ในการขนตามประเภทของมูลฝอย  หรือตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

   (๑.๒) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปใหถูกสุขลักษณะ 

   (๑.๓)  ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาท่ีเก็บ  ขนขยะมูลฝอยท่ัวไปตองไดรับการตรวจสุขภาพ 

ประจําปและผานการฝกอบรมใหมคีวามรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑.๔)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผูปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป  รวมท้ังอุปกรณและเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

การปฏิบัติงาน  มีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถเก็บ   

ขนมูลฝอยท่ัวไปดวย 

   (๑.๕)  ตองจัดใหมีสถานท่ีลางยานพาหนะ  ที่มีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง   

ทนทาน  มีความลาดเอียงน้ําไมทวมขัง  ทําความสะอาดงาย  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียเชื่อมตอกับระบบ 

บําบัดน้ําเสียและมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 

   (๑.๖)  จัดใหมีท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเปนการเฉพาะ  มีขนาด 

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคาร   

ที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๑.๗)  ตองทําความสะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะและลางทําความสะอาด

ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป  อุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับขนมูลฝอยทั่วไปเปนประจําทุกวัน 

   (๑.๘)  ตองมีมาตรการควบคุม  กํากับการขนมูลฝอยเพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย 

  (๒) ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

   (๒.๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด 

เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

   (๒.๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย  เพ่ือมิใหรั่วไหล 

ตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบ  ติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิด 

ความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

   (๒.๔)  มีความปลอดภัยสําหรบัการปฏิบัตงิาน  ระดับที่ขนถายมลูฝอยทั่วไปใสใน 

ตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน   

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่น  ใหเปนผูดําเนินการเก็บขน  หรือกําจัด 

มูลฝอยท่ัวไปภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม  ใหบุคคลนั้นแสดงรายชื่อ 

ราชการสวนทองถิ่นดวยตวัหนังสือท่ีมขีนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตวัถงัดานขางทั้งสองดาน 

ของยานพาหนะขยะมูลฝอยทั่วไป  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุวิธีการ 

ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดําเนินการ  และชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคล 

หรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนขยะมูลฝอยทั่วไป  ในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็น 

ไดอยางชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา  ๑๙  ใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคล   

หรือนิติบุคคล  เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวภายนอก 

ตัวถังดานขาง  ทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถ 

มองเห็นไดชัดเจน  ระบุวิธีการที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดําเนินการ  และชื่อ   

ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนขยะมูลฝอยท่ัวไป  ในบริเวณ 

ที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

  (๓) ในกรณีท่ีจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยท่ัวไป  สถานีขนถายมูลฝอยท่ัวไปตองมี

ลักษณะและการขนถายท่ีตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

     (๓.๑)  มีลักษณะเปนอาคาร  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปที่ตองพัก 

รอการขนถาย  มีการระบายอากาศ  และแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

   (๓.๒)  มีการปองกันกล่ินจากมูลฝอยฝุนละอองจากการดําเนินงานและการขนสง 

การปลิวของมูลฝอย  เสียงดังรบกวน  สัตวและแมลงพาหะนําโรค 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองดําเนินการ  ดังนี้ 

   (๔.๑)  ตองกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธี  ตามท่ีกําหนด 

ในขอ  ๑๗   

   (๔.๒)  หามนําของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  มูลฝอยติดเชื้อ  

รวมทั้งมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากําจัดรวมกับมูลฝอยท่ัวไป 

   (๔.๓)  ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง

ระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไป 

ตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔)  ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัย  และความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๔.๕)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับ 

ผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยทั่วไป  รวมท้ังอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน   

มีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานท่ีกําจัด 

มูลฝอยทั่วไปดวย 

ขอ ๑๖ การกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ซึ่งมีวิธีดําเนินการ   

ดังนี้ 

  (๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๒)  การเผาในเตาเผา 

  (๓)  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

  (๔)  การกําจัดแบบผสมผสาน 

  (๕)  วิธีอื่นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๗ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒  หางจากสนามบิน   

บอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหลงทองเท่ียวอื่น ๆ   



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีเปนพ้ืนที่ลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมีมาตรการปองกันและแกไข 

เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้  ระยะหางและมาตรการปองกัน  รวมทั้งเกณฑ 

ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งอื่น ๆ  ใหเปนไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๒)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบ  จัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับ 

ปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหากล่ินรบกวน 

  (๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัด 

กนบอดานลาง  และดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกระทรวง 

สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถ 

ปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ใหไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

  (๕)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอ่ืน  หรือปดการฝงกลบ

เมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม 

เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค  รวมท้ังไมสงผลกระทบ 

ตอส่ิงแวดลอม 

  (๖)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน   

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ  และมีระบบเผาทําลายกาซ 

หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

  (๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้าํใตดิน  และในระหวางการดําเนนิการฝงกลบ 

ใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มีการปดบอฝงกลบแลวใหมีการตรวจสอบปละ  

๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป  ทั้งนี้  หลักเกณฑวิธีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใหเปนไป 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๘ การเผาในเตาเผาตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๑๕  (๓)  มีขนาดพ้ืนที่

เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป  มีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๒)  มีพ้ืนที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไปที่มีลักษณะตามขอ  ๘ 

  (๓)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอย  จัดเปนพ้ืนที่

สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากล่ินรบกวน 

  (๔)  ตองเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  และมีระบบ 

ควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไป  ใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิง 

อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   

  (๕)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน   

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน 

สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗)  มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่มีการปองกัน 

น้ําชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้าํผิวดินและใตดนิ  และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบ 

ตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการในการนําเถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

  (๘)  มีการกําจัดเถาเบา  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย  ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการในการนําเถาเบา

ออกไปกําจัดเปนประจํา 

ขอ ๑๙ การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการใหถูกตองสุขลักษณะ 

และหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานที่เหมาะสม  ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชน 

  (๒)  อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย  มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่นํามาหมัก 

ทําปุยหรือกาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 



 หนา   ๑๖๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยภายในอาคาร 

  (๔)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน   

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕)  มูลฝอยจากการคัดแยกสวนท่ีหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพไมไดตองมีระบบ 

กําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  หรืออาจมีการนํา 

มูลฝอยกลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

  (๖)  ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยและสถานที่ 

หมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๗)  กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน 

และมีระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

ขอ ๒๐ การกําจัดแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัดใชวิธีการกําจัดมากกวา  ๑  วิธีตามขอ  ๑๖  (๑)   

(๒)  (๓)  หรือวิธีอื่น ๆ  ตามขอ  ๑๖  (๕)  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด 

  (๒)  อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย  และอาคารอื่น ๆ  ของระบบกําจัดมูลฝอยตองมี 

การระบายอากาศและแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยภายในอาคาร 

  (๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน   

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาใหดวยสุขลักษณะ 

และหลักเกณฑตามขอ  ๑๘ 

  (๖)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๑๙ 



 หนา   ๑๖๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโปงแพรเทานั้น   

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่มีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดองคการบริหาร 

สวนตําบลโปงแพร   

ขอ ๒๔ ผูไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลโปงแพรกําหนด 



 หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูท่ีย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ   

ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ 

หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต   

และถือใหวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขน  หรือกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลโปงแพร  หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลโปงแพร   

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ ๓๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโปงแพร  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโปงแพรเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มานติย  มูลเคา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโปงแพร   



บัญชีทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลโปงแพร 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 25๖๐ 

 

ท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/หนวย) 
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อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา (20) (4) 
1. คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
         1.1 คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป เปนรายเดือน 
              (1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร 
              (2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน  
500 ลิตร ใหคิดเปนหนวยทุก ๆ 20 ลิตร  ในอัตราตอหนวย 
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน 10 ลิตร  
ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
              (3) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน  
1 ลูกบาศกเมตร 
              (4) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร  
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตรในอัตราตอหนวย 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
        1.2 คาเก็บขยะมูลฝอยท่ัวไป เปนครั้งคราว 
             (1) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  500 ลิตร 
             (2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน  
1 ลูกบาศกเมตร 
             (3) กรณีท่ีมีปริมาณ 1 ลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนวย  
ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย (เศษไมเกิน 
ครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร 
ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
2. คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
        2.1 คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปน รายเดือน 
            (1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 13 ลิตร หรือน้ําหนัก 
ไมเกิน 2 กิโลกรัม 
            (2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร  หรือน้ําหนัก 
เกิน 2 กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวยทุก ๆ 13 ลิตร หรือทุก ๆ 2 กิโลกรัม 
ในอัตราตอหนวย (เศษไมเกิน 6.5 ลิตร หรือไมเกิน 1 กิโลกรัม  
ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน 6.5 ลิตร หรือเกิน 1 กิโลกรัม  
ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
    

 
 
 
เดือนละ        65   บาท 
 
หนวยละ        65   บาท 
 
 
 
เดือนละ     3,250 บาท 
 
หนวยละ     3,250 บาท 
 
 
 
ครั้งละ         125  บาท 
 
ครั้งละ         245  บาท 
 
หนวยละ      245  บาท 
 
 
 
 
 
เดือนละ        500 บาท 
 
 
หนวยละ        500 บาท 
 
 
 



๒ 

 

ท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/หนวย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

      2.2 คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เปนครั้งคราว 
            คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
           ใหเก็บคาธรรมเนียมเปน  2  รายการ 

(1) คาบริการ 
(โดยใหกําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 

(2) คาเก็บและขน 
(2.1) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน 100 ลิตร หรือน้ําหนัก

ไมเกิน 15 กิโลกรัม 
(2.2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 100 ลิตร หรือน้ําหนัก

เกิน 15 กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ   
100 ลิตร หรือทุก ๆ 15 กิโลกรัม ในอัตรา 
ตอหนวย (เศษไมเกิน 50 ลิตร หรือไมเกิน 
7.5 กิโลกรัมใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน  
50 ลิตร หรือเกิน 7.5 กิโลกรัม ใหคิดเปน 
หนึ่งหนวย) 

 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
1. ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19 โดยทําเปนธุรกิจ 
หรือไดรับผลประโยชนตอบแทนดวย 
     1.1 รับทําการเก็บหรือขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
     1.2 รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
     1.3 รับทําการเก็บหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ 
     1.4 รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 

 
 
 
ครั้งละ     5,000 บาท 
 
 
 
ครั้งละ       130  บาท 
 
 
หนวยละ     130 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับละ    5,000 บาท 
ฉบับละ    7,500 บาท 
ฉบับละ    10,000 บาท 
ฉบับละ    15,000 บาท 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
	เรื่อง   การจัดการมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๖๐

