
 หนา   ๒๔๙ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยทัว่ไป 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง  วาดวยการจัดการ 

มูลฝอยทั่วไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

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

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลมะขามสูงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลมะขามสูงและนายอําเภอเมืองพิษณุโลก  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยท่ัวไป”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา   

เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

และส่ิงของท่ีไมใชแลว  หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบ  

ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ  และของเสียอันตราย 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได 
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  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยติดเชื้อตามกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ 

  “มูลฝอยที่ เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษ 

หรืออันตรายจากกิจกรรมตาง ๆ  ในชุมชนที่เปนวัตถุหรือปนเปอนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารพิษ  สารไวไฟ  

สารออกซิไดซ  สารเปอรออกไซด  สารระคายเคือง  สารกัดกรอน  สารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย  สารที่เกิด

ระเบิดได  สารท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม  สารหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจกอหรือมแีนวโนมที่จะทํา

ใหเกิดอันตรายแกบุคคล  สัตว  พืช  ทรัพยสิน  หรือส่ิงแวดลอม  แตไมรวมถึงมูลฝอยท่ัวไป  มูลฝอย 

ติดเชื้อ  กากกัมมันตรังสี  และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  “การจัดการมูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ  ขน  

และกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไป  

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปน 

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

  “ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย”  หมายความวา  ประชาชน  และเจาของหรือผูครอบครอง

อาคาร  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานที่ใด  ๆ  ที่เปน

แหลงกําเนิดมูลฝอย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

------------- 

 

ขอ  ๕  การจัดการมูลฝอยท่ัวไปในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน  หรือกําจัด 

มูลฝอยทั่วไปแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนิน

กิจการรับทําการขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซึ่งตองจัดการ 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและผูดําเนิน

กิจการรับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน   

หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดาํเนนิกจิการขนมลูฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่น

ดําเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยท่ัวไป 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  และเผยแพรให

ประชาชนทราบ 

ขอ  ๗  หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้งหรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป  

นอกจากถาย  เท  ทิ้งหรือกําจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธีราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให 

ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานท่ีถาย  เท  หรือท้ิงมูลฝอยท่ัวไปในที่หรือทางสาธารณะ 

หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตามที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎมายที่เกี่ยวของ 
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ขอ  ๘  ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน

ทองถิ่นอ่ืนท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน  

และกําจัดมูลฝอยทั่วไป  ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมท้ังบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัด

มูลฝอยทั่ ว ไปให เปน ไปตามหลักเกณฑ   วิ ธี การ   และเงื่ อนไข ท่ีกํ าหนดไวตามขอบัญญัตินี้   

รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกําชับในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

อยางนอยสองคน  โดยใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และมาตรการเกี่ยวกบัสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

-------------- 

สวนที ่ ๑ 

การเกบ็มูลฝอยทัว่ไป 

 

ขอ  ๙  เพ่ือประโยชนในการเก็บมูลฝอยทั่วไป  ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอยางนอย

เปนมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใชใหม

ออกจากมูลฝอยทั่วไปดวย 

ขอ  ๑๐  ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองมีลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติก

หรือถุงที่ทําจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว  ทนทาน  ไมฉีกขาดงาย  ไมรั่วซึม  ขนาดเหมาะสม  และสามารถ

เคล่ือนยายไดสะดวก 
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   (๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุ 

ที่ทําความสะอาดงาย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตวและแมลง

พาหะนําโรคได  ขนาดเหมาะสม  สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก  และงายตอการถายและมูลฝอยถุง 

หรือภาชนะสําหรับบรรจุ  มูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง  ใหระบุขอความท่ีทําใหเขาใจไดวาเปน

มูลฝอยนํากลับมาใชใหม  โดยมีขนาดและสีของขอความท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ  ๑๑  ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมถุงหรือภาชนะ

บรรจุในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมัดหรือปดปากถุงใหแนนเพ่ือปองกัน 

การหกหลนของมูลฝอยดังกลาว  กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทํา

ความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ 

ขอ  ๑๒  ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม  อาคารชุด  หอพัก  หรือโรงแรม 

ที่มีจํานวนหองพักตั้งแตแปดสิบหองขึ้นไป  หรือมีพ้ืนที่ใชสอยมากกวาส่ีพันตารางเมตรขึ้นไป  หรือเจาของ

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานที่ใด ๆ   

ท่ีมีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน  จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ภาชนะรองรับ 

มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนาํกลับมาใชใหม  หรือภาชนะรองรับท่ีมีขนาดใหญตามความเหมาะสมหรือตามท่ี

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๑๓  ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะที่มีการปองกันน้ําฝน  หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน 

   (๒)  มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม  (๑)  ตองเรียบมีการปองกันน้ําซึม 

หรือน้ําเขา  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค   

และมีการระบายอากาศ 

   (๓)  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

   (๔)  มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 



 หนา   ๒๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  มีขอความ 

ที่มีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้งอยูสถานท่ีสะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยท่ัวไป  

และอยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นกําหนดคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๑๔  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ

และสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปด

มิดชิด  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหนะนําโรค  ขนาดเหมาะสม  สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก 

และงายตอการถายและเทมูลฝอย 

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

และมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ  ๑๕  ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญ  ซึ่งมีปริมาตร

ตั้งแตสองลูกบาศกเมตรขึ้นไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตว 

และแมลงพาหะนําโรคได  สะดวกตอการขนถายมูลฝอย  และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย  มีระบบ

รวบรวมและปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูส่ิงแวดลอม 

   (๒)  มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณ 

ที่เหมาะสมสะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร  แยกเปนสัดสวนเฉพาะ  พ้ืนฐานเรียบ  

มั่นคง  แข็ งแรง   ทํ าความสะอาดงาย  มี รางหรือทอระบายน้ํ า ท้ิ งหรือระบบบําบัดน้ํ า เ สีย   

เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด  หางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค

และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 



 หนา   ๒๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๖  ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  

หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ตามความเหมาะสม 

ขอ  ๑๗  ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน

ทองถิ่นอื่นท่ีดําเนนิการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บมูลฝอย

ทั่วไปภายใตการควบคุมดแูลของราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ  แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป  

และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว 

ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและไดรับความรูดานสุขอนามัย

และความปลอดภัยในการทํางาน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๑๘  ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบให

ดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคล

ซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย

ทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ท่ีจัดให 

มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เปนพ้ืนท่ีเฉพาะ  มีขนาดเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถรองรับมูลฝอยท่ัวไป 

ที่จะนําเขามาคัดแยกได  มีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 

   (๒)  มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ  ไดชัดเจน 

   (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

   (๔)  จัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  อางลางมือท่ีสะอาด  เพียงพอ  สําหรับใชงานและชําระรางกาย 

   (๕)  มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค 



 หนา   ๒๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖)  มีการปองกันฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการ 

ที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

   (๗)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย  และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

   (๘)  มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําท้ิงท่ีระบายออกสูภายนอกเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคา 

หรือแสวงหากําไรตองแจงราชการสวนทองถิ่นท่ีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู  และใหราชการ

สวนทองถิ่นกํากับดูและการดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๙)  หามมิให ผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่ เปน

แหลงกําเนิดมลูฝอยท่ัวไปทิ้งส่ิงของที่ไมใชแลวหรอืของเสียท้ังหมดที่เกดิขึน้จากการประกอบกิจการโรงงาน  

ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ   

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป 

 

สวนที ่ ๒ 

การขนมูลฝอยทัว่ไป 

 

ขอ  ๑๙  ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน 

มูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่ขนมูลฝอยทั่วไป  และจัดใหมีอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาวอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุ 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตัิงาน  อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว

ประจํารถขนมูลฝอยทั่วไปดวย 



 หนา   ๒๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ผูปฏิบัติงานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และผาน 

การฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๐  การดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภท  หรือกําหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอย

หรือตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

   (๒)  ใชยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  และตอง

มีการทําความสะอาดยานพาหนะ  อุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยท่ัวไป  และบริเวณท่ีจอดเก็บ

ยานพาหนะเปนประจําทุกวัน 

   (๓)  ตองจัดใหมีสถานท่ีลางยานพาหนะ  รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการขนมูลฝอย

ทั่วไปที่มีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ทนทาน  มีความลาดเอียง  น้ําไมทวมขัง  ทําความสะอาดงาย   

มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด  

และมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 

   (๔)  บริเวณที่จัดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ  มีราง 

หรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับ 

ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย   

   (๕)  ตองมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยท่ัวไป  เพ่ือปองกันการลักลอบทิ้ง 

ขอ  ๒๑  ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยท่ัวไปมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด   

เปนแบบที่งายตอการบรรจุขนถาย  และทําความสะอาด  ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับ 

ที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะขนถายมูลฝอยทั่วไป 

   (๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย  เพ่ือมิใหรั่วไหลตลอด

การปฏิบัติงานและนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 



 หนา   ๒๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟตดิไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญ  

และสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการขนหรือกําจัด

มูลฝอยท่ัวไปแทนภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น  ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ 

สวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดาน 

ของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปพรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยใหระบุ

วิธีการที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลนั้นนําไปสงกําจัดและระบุชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพท 

ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได

อยางชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต  ใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล   

เลขท่ีใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง 

ทั้งสองขางดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นได

ชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป 

ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ  ๒๒  ในกรณีที่มีความจําเปนราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบให

ดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคลซึ่งไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  อาจจัดใหมีสถานีขนถาย 

มูลฝอยทั่วไปก็ได 

สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะและการขนถายท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ

และสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีลักษณะเปนอาคาร  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไป  ที่พักรอการขนถาย  

มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา  มีการระบายอากาศ  และแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 



 หนา   ๒๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒ )   มี การปองกัน สัตวและแมลงพาหะนํา โรค   ฝุนละออง   ก ล่ิน   เ สียง   

ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๓)  มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

สวนที ่ ๓ 

การกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 

ขอ  ๒๓  ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัด

มูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  และจัดให 

มีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว  อุปกรณเครื่องมือปองกัน

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือ 

ปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปดวย 

ผูปฏิบัติหนาท่ีกําจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป   

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๔  การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  กําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามกําหนดในขอบัญญัตินี้  โดยใหศึกษา 

ความเหมาะสมและความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป  และมีมาตรการควบคุม

กํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยท่ัวไปในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป   

เพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๒๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒)  ไมนําส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

โรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ        

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  มูลฝอยติดเชื้อ  และมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจาก

ชุมชนมากําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป 

ขอ  ๒๕  การกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหดําเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒)  การเผาในเตาเผา 

   (๓)  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

   (๔)  การกําจัดแบบผสมผสาน 

   (๕)  วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

ขอ  ๒๖  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีสถานที่ตั้งเหมาะสม  มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตราย  

เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย 

   (๒)  มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบมูลฝอยทั่วไป 

เพ่ือจัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ  

และปญหากล่ินรบกวน 

   (๓)  มีระบบปองกันและการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัด

กนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

   (๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบน้ําเสียที่สามารถปองกัน

การปนเปอนน้าํใตดนิ  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้าํทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๕)  มีการใชดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งท่ีมีการนํามูลฝอยทั่วไปไปฝงกลบ   

และปดการฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตร

หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม  เพ่ือกันกล่ินการปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค  

รวมท้ังไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๒๖๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖)  มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  

หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

   (๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ  และมีระบบเผาทําลายกาซ  

หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

   (๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวางการดําเนินการ

ฝงกลบ  ใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตอราชการทองถิ่นดวย 

ขอ  ๒๗  การเผาในเตาเผาตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ผลการศึกษา 

ความเหมาะสมและความเปนไปไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีสถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป   

มีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

   (๒)  มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามขอบัญญัตินี้ 

   (๓)  มี พ้ืนท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ เผามูลฝอยท่ัวไป 

เพ่ือจัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา

และปญหากล่ินรบกวน 

   (๔)  ตองเผามูลฝอยทั่วไปท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวาแปดรอยหาสิบองศาเซลเซียส   

และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไปใหไดมาตรฐานควบคุม 

การปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๕ )   มี การปองกัน สัตวและแมลงพาหะนํา โรค   ฝุนละออง   ก ล่ิน   เ สียง   

ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพ 

ของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น 

ภายในสถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๗)  มีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีระบบ

ในการนําเถาหนักไปกําจัดเปนประจํา  โดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  (Sanitary  LandFill)  
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ที่มีการปองกันน้ําชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  หรือมีระบบการนําเถาหนักไปใชประโยชน

อยางอื่น 

   (๘)  มีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเถาลอยท่ีมีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีระบบ 

ในการนําเถาลอยออกไปกําจัดเปนประจํา  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย  (Secured  Landfill)   

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  หรือมีระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอื่น 

ขอ  ๒๘  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 

   (๒)  มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือนํามาหมักทําปุยหรอืกาซชีวภาพ  ซึ่งอาจมีอาคาร

ที่มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสม  และมีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว 

   (๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 

   (๔ )   มี การปองกัน สัตวและแมลงพาหะนํา โรค   ฝุนละออง   ก ล่ิน   เ สียง   

ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพ 

ของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๕)  มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกสวนท่ีหมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได   

ตองมีระบบกําจัด  หรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา   

หรืออาจมีการนํามูลฝอยทั่วไปที่นํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

   (๖)  ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไป  น้ําเสียจากสถานที่คัดแยก  และสถานที่หมักทําปุย

หรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๗)  กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาซชีวภาพไปใช

ประโยชน  และมีระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

ขอ ๒๙ การกํ า จัดแบบผสมผสานโดยใช วิ ธีการกํา จัดมูลฝอยท่ัวไปมากกวาหนึ่ งวิ ธี 

ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวิธีที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

---------------- 

 

ขอ  ๓๐  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๓๑  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ) 

   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓)  อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๓๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 
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ยังไมแลวเสร็จใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณา

แลวเสร็จ  พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๓๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือการแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๓๔  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหนาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๗  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๘  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
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   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรอืขอบัญญตันิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติ  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ี

เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๔๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

------------------------------------ 

 

ขอ  ๔๑  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการขน

มูลฝอยทั่วไปของราชการสวนทองถิน่  หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิน่มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

จะตองเสียคาธรรมเนยีมการใหบรกิารขนและกําจัดมูลฝอยท่ัวไปแกราชการสวนทองถิน่ตามอัตราที่กําหนด

ไวทายขอบัญญัตินี้หรือตามขอตกลงระหวางหนวยงานราชการอื่น 



 หนา   ๒๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๔๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๔๓  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการ 

สวนทองถิ่นหรือตามขอตกลงระหวางหนวยงานราชการอื่น 

 

หมวด  ๕ 

คาบรกิารขั้นสูง 

------------------------------ 

 

ขอ  ๔๔  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินคาอัตราบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้หรือตามขอตกลงระหวาง

หนวยงานราชการอื่น 

ขอ  ๔๕  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ี

กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

นิโรจน  แจงแกว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลมะขามสูง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง   

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 ๑.  คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ดังตอไปนี้ 

(ก) รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 

(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป   ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


