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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล วาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม องคการบริหารสวนตําบลกองทูล โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลกองทูลและนายอําเภอหนองไผ จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบั ญ ญั ตินี้ ให ใช บัง คับ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลกองทูล ตั้ง แต วัน ถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เ ก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนและสิ่งของที่ไมใชแลว
หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิตของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม
หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“มู ล ฝอยที่ เ ป น พิ ษ หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชน” หมายความว า มู ล ฝอยที่ เ ป น พิ ษ
หรื อ อั น ตรายจากกิ จ กรรมต า ง ๆ ในชุ ม ชนที่ เ ป น วั ต ถุ ห รื อ ปนเป อ นสารที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น สารพิ ษ
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สารไวไฟ สารเปอรออกไซด สารระคายเคือง สารกัดกรอน สารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย สารที่เกิดระเบิดได
สารที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจกอหรือมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดอันตราย
แก บุ ค คล สั ต ว พื ช ทรั พ ย สิ น หรื อ สิ่ ง แวดล อ ม แต ไ ม ร วมถึ ง มู ล ฝอยทั่ ว ไป มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ ขน
และกําจัดมูลฝอยทั่วไป
“น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไป
ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัย
สําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว
“ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย” หมายความวา ประชาชน หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอย
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลกองทูล
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลกองทูล
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกองทูลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ
สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
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ในกรณีที่มีเหตุอันควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป
แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทํา
การขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งตองจัดการตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและผูดําเนินกิจการรับทําการขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ในกรณี ที่เจาพนักงานทองถิ่น จะมอบใหบุคคลอื่น ดํา เนิน การขนมูล ฝอยทั่ว ไปแทน
หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่น
ดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนิน กิจการขนมูลฝอยทั่วไป
โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี และเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ ๗ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้น ในที่ห รือทางสาธารณะซึ่ง มูลฝอยทั่ว ไป
นอกจากถาย เท ทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให
ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ
หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๘ ราชการสวนทองถิ่น หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากพนักงานทองถิ่น
ใหดําเนินกิจการรับทําการขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ด ว ยการคิ ด ค า บริ ก าร แล ว แต ก รณี ต อ งดํ า เนิ น การเก็ บ ขน และกํ า จั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไปให เ ป น ไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอยางนอยสองคน
โดยใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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หมวด ๒
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
สวนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยทัว่ ไป
ขอ ๙ เพื่ อ ประโยชน ใ นการเก็ บ มู ล ฝอยทั่ ว ไปให ผู ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด มู ล ฝอยคั ด แยกมู ล ฝอย
อย า งน อ ยเป น มู ล ฝอยทั่ ว ไปและมู ล ฝอยที่ เ ป น พิ ษ หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชน โดยให คั ด แยกมู ล ฝอย
นํากลับมาใชใหมออกจากมูลฝอยทั่วไปดวย
ขอ ๑๐ ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปน
ถุงพลาสติกหรือถุงที่ทําจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึม ขนาดเหมาะสม
และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุ
ที่ทําความสะอาดงายมีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได
ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถายและเทมูลฝอย
ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหระบุขอความที่ทําใหเขาใจไดวา
เปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม โดยมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ขอ ๑๑ ให ผู ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด มู ล ฝอยบรรจุ มู ล ฝอยทั่ ว ไปหรื อ มู ล ฝอยนํ า กลั บ มาใช ใ หม ใ นถุ ง
หรือภาชนะบรรจุ ในกรณีบ รรจุในถุ ง ตองบรรจุในปริ ม าณที่เหมาะสมและมัด หรื อปด ปากถุงใหแ น น
เพื่อปองกันการหกหลนของมูลฝอยดังกลาว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม
และมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ
ขอ ๑๒ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม
ที่ มี จํ า นวนห อ งพั ก ตั้ ง แต แ ปดสิ บ ห อ งขึ้ น ไป หรื อ มี พื้ น ที่ ใ ช ส อยมากกว า สี่ พั น ตารางเมตรขึ้ น ไป
หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด
หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป ตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมหรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญตามความเหมาะสม
หรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๓ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เป น อาคารหรื อ เป น ห อ งแยกเป น สั ด ส ว นเฉพาะที่ มี ก ารป อ งกั น น้ํ า ฝน
หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญที่สามารถบรรจุมูลฝอยได
ไมนอยกวาสองวัน
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม (๑) ตองเรียบ มีการปองกันน้ําซึม
หรือน้ําเขา ทําดว ยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดงายสามารถปองกัน สัต วแ ละแมลงพาหะนําโรค
และมีการระบายอากาศ
(๓) มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
(๔) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดสะดวก
(๕) มี ก ารกํ า หนดขอบเขตบริ เ วณที่ ตั้ ง สถานที่ พั ก รวมมู ล ฝอยทั่ ว ไป มี ข อ ความ
ที่มีขนาดเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยทั่วไป
และอยูหางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๔ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด
สามารถป อ งกั น สั ต ว แ ละแมลงพาหะนํ า โรคได ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่ อ นย า ยได ส ะดวก
และงายตอการถายและเทมูลฝอย
(๒) มีขอความวา “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” แลวแตกรณี
และมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัด
ขอ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาตร
ตั้งแตสองลูกบาศกเมตรขึ้นไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปดมิด ชิดสามารถปองกันสัต ว
และแมลงพาหะนําโรคได สะดวกตอ การขนถายมูลฝอย และสามารถลางทํา ความสะอาดได งา ย
มีระบบรวบรวมและปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
(๒) มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม
สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร แยกเปนสัดสว นเฉพาะ พื้น ฐานเรียบ มั่นคง
แข็งแรง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๖ ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม
หรือภาชนะรองรับ มูลฝอยทั่ว ไปและมูลฝอยนํากลับ มาใชใหมที่มี ข นาดใหญในที่ห รือทางสาธารณะ
ตามความเหมาะสม
ขอ ๑๗ ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บมูลฝอยทั่วไป
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
แลวแตกรณี ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว
ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและไดรับความรูดานสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๘ ในกรณี ที่ ส ว นราชการท อ งถิ่ น ราชการส ว นท อ งถิ่ น ร ว มกั บ หน ว ยงานของรั ฐ
หรือราชการสวนทองถิน่ อื่นที่ดาํ เนินการภายใตขอ ตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการ
เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ที่จัดใหมีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป
ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง
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(๑) เป น พื้ น ที่ เ ฉพาะ มี ข นาดเพี ย งพอเหมาะสมสามารถรองรั บ มู ล ฝอยทั่ ว ไป
ที่จะนําเขามาคัดแยกได มีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ
(๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ ไดชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๔) จั ด ให มี ห อ งน้ํ า ห อ งส ว ม อ า งล า งมื อ ที่ ส ะอาดเพี ย งพอสํ า หรั บ ใช ง าน
และชําระลางรางกาย
(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค
(๖) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดําเนินการ
ที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
(๗) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําทิ้ง ที่ร ะบายออกสูภายนอกเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุม ชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคา
หรือแสวงหากําไรตองแจงราชการสวนทองถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยูและใหราชการสวนทองถิ่น
กํากับดูแลการดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ขอ ๑๙ หามมิใหผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป
ทิ้งสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ
ของเสี ยที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิต ของเสี ยที่ เป น ผลิต ภั ณฑ เสื่ อมคุณ ภาพและของเสี ยอั น ตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป
สวนที่ ๒
การขนมูลฝอยทัว่ ไป
ขอ ๒๐ ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไป
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๓
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๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

แลวแตกรณี ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาวอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจําขนรถมูลฝอยทั่วไปดวย
ผูปฏิบัติงานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และผานการฝกอบรม
ให มีค วามรู ดา นสุ ข อนามัย และความปลอดภัย ในการทํ า งานตามหลั กเกณฑ วิ ธีก าร และเงื่ อนไข
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๑ การดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือกําหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอย
หรือตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด
(๒) ใช ย านพาหนะขนมู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ มี ลั ก ษณะตามที่ กํ า หนดในข อ บั ญ ญั ติ นี้
และตองมีการทําความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บ
ยานพาหนะเปนประจําทุกวัน
(๓) ตอ งจั ด ให มี สถานที่ ลา งยานพาหนะ รวมทั้ ง อุ ป กรณต า ง ๆ ที่เ กี่ ยวข องกั บ
การขนมูล ฝอยทั่ ว ไปที่ มีลั กษณะเป น พื้น เรี ยบ แข็ งแรง ทนทาน มีค วามลาดเอี ยง น้ํา ไม ทว มขั ง
ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ
ตามที่กฎหมายกําหนดและมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะมูลฝอยทั่ว ไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ มีราง
หรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ตองมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อปองกันการลักลอบทิ้ง
ขอ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตัว ถัง บรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็ งแรงทนทาน ไมรั่ว ซึม มีลักษณะปกปด
เปนแบบที่งายตอการบรรจุ ขนถาย และทําความสะอาด ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับที่
ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะขนถายมูลฝอยทั่วไป
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(๒) มีการปองกันหรือมีการติดตัง้ ภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพื่อมิใหรั่วไหลตลอด
การปฏิบัติงาน และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย
(๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะขนาดไมกอใหเกิดความรําคาญ
และสามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
กรณี บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ มอบจากราชการส ว นท อ งถิ่ น ให เ ป น ผู ดํ า เนิ น การขน
หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปแทนภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อ
ราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดาน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปพรอมกับแสดงผานปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยใหระบุวิธีการ
ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลนั้นนําไปสงกําจัดและระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคล
หรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับ อนุญ าต ใหผูไ ดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล
เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง
ทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณ
ที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ขอ ๒๓ ในกรณีที่มีความจําเปนราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการ
เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี อาจจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปก็ได
สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะและการขนถายที่เปนไปตามหลักเกณฑ
และสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีลักษณะเปนอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่ว ไปที่ตองพักรอ
การขนถาย มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา มีการระบายอากาศ และแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
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(๒) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุราํ คาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําทิ้ง ที่ร ะบายออกสูภายนอกเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนที่ ๓
การกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ขอ ๒๔ ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหดําเนินการรับการทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
แลวแตกรณี ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปและจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติง าน อุปกรณแ ละเครื่องมือปองกัน อัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติด ตั้งไว
ในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปดวย
ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ กํ า จั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไปตามวรรคหนึ่ ง ต อ งได รั บ การตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป
และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๕ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ โดยใหศึกษา
ความเหมาะสมและความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุม
กํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยทั่วไปในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่ว ไป
เพื่อปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม
(๒) ไมนําสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสี ย จากวั ต ถุ ดิ บ ของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต ของเสี ย ที่ เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สื่ อ มคุ ณ ภาพ
และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
มากําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป
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ขอ ๒๖ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหดําเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
(๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การเผาในเตาเผา
(๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ
(๔) การกําจัดแบบผสมผสาน
(๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ขอ ๒๗ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตราย
เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย
(๒) มีพื้น ที่แ นวกัน ชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝ ง กลบมูลฝอยทั่ว ไป
เพื่อจัดเปนพื้นที่สําหรับปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ
และปญหากลิ่นรบกวน
(๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดิน จากน้ําชะมูลฝอย โดยมีการบดอัด
กนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม
(๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพื่อสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถปองกัน
การปนเปอนน้ําใตดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) มี ก ารใช ดิ น หรื อ วั ส ดุ อื่ น กลบทั บ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารนํ า มู ล ฝอยทั่ ว ไปไปฝ ง กลบ
และปดการฝงกลบ เมื่อบอฝงกลบเต็ม โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตร
หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อปองกันกลิ่นการปลิวของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง
พาหะนําโรค รวมทั้งไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(๖) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุราํ คาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากทางหลุมฝงกลบ และมีระบบเผาทําลายกาซ
หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือประโยชนอยางอื่น
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(๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน และในระหวางการดําเนินการฝงกลบ
ใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตอราชการสวนทองถิ่นดวย
ขอ ๒๘ การเผาในเตาเผาตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลการศึ กษา
ความเหมาะสมและความเปนไปไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป
มีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามขอบัญญัตินี้
(๓) มี พื้ น ที่ แ นวกั น ชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ เ ผามู ล ฝอยทั่ ว ไป
เพื่อจัดเปนพื้นที่สําหรับปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา
และปญหากลิ่นรบกวน
(๔) ต อ งเผามู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ อุ ณ หภู มิ ไ ม ต่ํ า กว า แปดร อ ยห า สิ บ องศาเซลเซี ย ส
และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไปใหไดมาตรฐานควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๖) มี ก ารบํ า บั ด น้ํ า เสี ย จากระบบกํ า จั ด และน้ํ า เสี ย ใด ๆ ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในสถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ
ในการนําเถาหนักไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ที่มีการปองกันน้ําชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําแหลงน้ําผิวดินและใตดิน หรือมีระบบการนําเถาหนักไปใช
ประโยชนอยางอื่น
(๘) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาลอยที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ
ในการนําเถาลอยออกไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย (Secured Landfill)
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือมีระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอื่น
ขอ ๒๙ การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
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(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคาร
ที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว
(๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
(๔) มีการป องกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุ นละออง กลิ่ น เสียง ความสั่ นสะเทือน
หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) มูลฝอยทั่ว ไปจากการคัด แยกสว นที่ห มักทําปุยหรือหมักทํ ากาซชีว ภาพไมไ ด
ตอ งระบบกํา จั ด หรื อส ง ไปกํ าจั ด โดยวิ ธี การฝ ง กลบอย างถู กหลั กสุ ข าภิ บ าลหรื อการเผาในเตาเผา
หรืออาจมีการนํามูลฝอยทั่วไปที่นํากลับมาใชไดใหมไปใชประโยชน
(๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไป น้ําเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักทําปุย
หรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน
และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน
ขอ ๓๐ การกํ า จั ด แบบผสมผสานโดยใช วิ ธี ก ารกํ า จั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไปมากกว า หนึ่ ง วิ ธี
ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวิธีที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ขอ ๓๑ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๓๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดาํ เนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ..........)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหแกประชาชนทราบ
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ขอ ๓๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
ยังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ขอ ๓๔ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตต อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห า วั น (หรื อ ตามที่ เ ห็ น สมควร)
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห ง ทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ ารุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบั ใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิ ี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิ มถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๔๐ คําสั่ง พั กใชใ บอนุญ าตและคําสั่ง เพิกถอนใบอนุ ญ าตใหทําเป น หนัง สือแจง ใหผูรั บ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๔๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๔๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการขน
มูลฝอยทั่วไปของราชการสวนทองถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไปแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๔๓ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว จ นกว า จะได ค า ธรรมเนี ย ม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๔๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
หมวด ๕
คาบริการขั้นสูง
ขอ ๔๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๖ ผู ใ ดฝ า ฝ น คํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ญ ญั ติ นี้ ต อ งระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ชาญศักดิ์ โฉมทรัพยเย็น
นายกองคการบริหารสวนตําบลกองทูล

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561
(1) คาขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไป
(1.1) คาขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
(1.1.1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
เดือนละ
(1.1.2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร
ใหคิดเปนหนวยทุก ๆ 20 ลิตร
ในอัตราตอหนวย
เดือนละ
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(1.1.3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 100 ลิตร
แตไมเกิน 200 ลิตร
เดือนละ
(1.1.4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 20 ลิตร
ในอัตราตอหนวย
เดือนละ
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(1.1.5) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แตไมเกิน 400 ลิตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 20 ลิตร
ในอัตราตอหนวย
เดือนละ
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(1.1.6) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 20 ลิตร
ในอัตราตอหนวย
เดือนละ
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(1.1.7) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แตไมกิน 1 ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
(1.1.8) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร
ในอัตราตอหนวย
เดือนละ
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)

30 บาท

60 บาท

100 บาท

200 บาท

300 บาท

400 บาท

750 บาท

1,500 บาท

(1.2) คาขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว
(1.2.1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
ครั้งละ
100 บาท
(1.2.2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร
แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ครั้งละ
150 บาท
(1.2.3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก ใหคิดเปนหนวย
ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
ครั้งละ
200 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(2) คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(2.1) รับทําการขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ 2,000 บาท

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

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ....................................................................................
เขียนที่........................................................................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ..............

1. ขาพเจา.........................................................................................อายุ...............ป สัญชาติ..................
โดย..........................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...............................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่........................หมูที่......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..............................................
แขวง/ตําบล..............................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................
หมายเลขโทรศัพท....................................................................ผูขออนุญาต
2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ...........................)
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก................................................................
............................................................................................................................................
 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
 หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
1) ..............................................................................
2) ..............................................................................
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(.............................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่.................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน........................................พ.ศ. ..................................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไมครบ คือ
1).....................................................................
2).....................................................................
3).....................................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(.......................................................)
ตําแหนง.....................................................
สวนของผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่.................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน........................................พ.ศ. ..................................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไมครบ คือ
1).....................................................................
2).....................................................................
3).....................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป
(ลงชื่อ).......................................................
(.......................................................)
ตําแหนง.....................................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.........................................................................................
เลมที่..................เลขที่................/.................
(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให...............................................................................สัญชาติ...................
อยูบานเลขที่.................หมูที่..........ตําบล........................อําเภอ.................................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท.................................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................................ประเภท.............................................
ตั้งอยูเลขที่.............หมูที่.............ตําบล.......................อําเภอ.................................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท..................................................................
อัตราคาธรรมเนียมปละ............................................บาท (.........................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่........................เลขที่........................ลงวันที่.........................................................................
(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลกองทูล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561
(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(4.1) ....................................................................................................................................................
(4.2) ....................................................................................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. .............................
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่................เดือน....................................พ.ศ. ..............................
(ลงชื่อ)............................................................
(.............................................................)
ตําแหนง..........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโ ดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ป ระกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท
(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

(มีตอดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

