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ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. ..... 
 

หลักการ 
 

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 

เหตุผล 
 

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไป ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน    
การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ จะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค     
ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การ คัดแยก เก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ            
มูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการ เก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต    
ให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  

ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. ... 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๗1 

แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองศ์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 
๓๔/๒ และ มาตรา ๓4/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๒0 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา ๖5 
แห่งพระราชบัญญัติการณสุข พ.ศ. ๒๕๓5 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง และ นายอ าเภอวาปีปทุม จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. ...."  

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารสวนต าบลหนองแสง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

1ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 

"มูลฝอยทั่วไป " หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก  
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนแต่ไม่
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและสิ่งของที่ใช้แล้ว หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์
เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

"มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่" หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 

"มูลฝอยติดเชื้อ" หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
"มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมขน" หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจาก

กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ  สารออกซีไดซ์ สารเปอร์
ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

"น้ าชะมูลฝอย" หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไป     
ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

"อาคารอยู่อาศัยรวม" หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับครอบครัวแต่ละครอบครัว 

"ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย" หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ  ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย 
     
 1ขอ้ 2 ของกฎกระทรวงสุขลกัษณะการจดัการมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



"การจัดการมูลฝอยทั่วไป " หมายความว่า การเก็บ การคัดแยก การขน การก าจัด มูลฝอยทั่วไป 
"ผู้ด าเนินการ" หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

อ่ืน หรือเอกชน ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บ การขน การก าจัด มูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 

"ราชการส่วนท้องถิ่น "หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
"เจ้าพนักงานท้องถิ่น"หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
"เจ้าพนักงานสาธารณสุข " หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. 256๒ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 4 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และ        
มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ค าแนะน า เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

2ข้อ 5 การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง เป็นอ านาจของราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใด
ด าเนินการ เก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไปแทน ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือ
เอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมีอ านาจน าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้
ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน เว้นแต่ ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตราย ปนอยู่กับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้
จัดเก็บ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป     
 
    
 2มาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 



เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ด าเนินการ ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการ
กับมูลฝอยนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

3ข้อ ๖ การจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัด
ให้มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์   
ด้านอื่น ๆ ได ้

ข้อ ๗ ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น    
มีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยทั่วไป เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบใน
การจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่งก าเนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ 

4ข้อ ๘ การจัดการมูลฝอยทั่วไป ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ข้อ ๙ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป       
ที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐาน  ไว้เป็นการเฉพาะ   
ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือมาตรฐานนั้นด้วย 

5ข้อ 10 กรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือเอกชนใด
ด าเนินการ เก็บ ขน มูลฝอยทั่วไปแทน หรือจะอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่
ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่น ด าเนินการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไปแทน หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใด
ด าเนินกิจการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  

ข้อ 11 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจความต้องการการขอรับบริการ เก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป 
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และประกาศให้ประชาชน
ทราบ 
    
 3ข้อ 4 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 4ข้อ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดคณุสมบัติของเจ้าหน้าท่ีควบคุมก ากับในการจดัการมลูฝอยท่ัวไป. 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 5ข้อ 13,14,15,16 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด ๒ 
การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

 
ส่วนที่ ๑ 

การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
6ข้อ ๑2 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้

เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 



ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ จัดให้มี
ภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

7เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์  หรือมูลฝอยประเภทอ่ืนออกจากมูลฝอย
ทั่วไปก็ได้ 
    
 6ข้อ 7 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 7ขอ้ 5 ของกฎกระทรวงสุขลกัษณะการจดัการมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

8ข้อ ๑3 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ท า
จากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

(๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องท าจากวัสดุที่ท าความ 
สะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาด
เหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย  

ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตาม วรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความ หรือ
สัญลักษณ์ ที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสี ของข้อความหรือสัญลักษณ์            
ทีส่ามารถมองเห็นได ้ชัดเจน ทั้งนี้ โดยมีสีเฉพาะส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 

(๑) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
(๒) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
(๓) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
เพ่ือความปลอดภัย อาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
 

9ข้อ  14 ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือ ภาชนะบรรจุ
ส าหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น เพ่ือป้องกัน
การหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมีการท าความ
สะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

10ข้อ 15 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจ านวน
ห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสีพันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
หรือภาชนนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ 16 ข้อ 17           
หรือ ข้อ 18 ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
    
 8ข้อ 8 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ข้อ 6 ของกฎกระทรวงสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 9ข้อ 7 10ข้อ 8 ของกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมลูฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
11ข้อ ๑6 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะรองรับ    
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑8 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 

(๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า      
ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 

(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการ  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

(๔ มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดมูลฝอย

ทั่วไปเห็นได้ชัดเจนว่า "ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป " และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บ รวบรวมและขนถ่ายและอยู่ห่างจาก      

แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
12ข้อ ๑7  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตามข้อ 15 ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ตังต่อไปนี้ 
(1) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถ

ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและ      
เทมูลฝอย 

(๒) มีข้อความว่า "มูลฝอยทั่วไป" หรือ "มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่" แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสี
ของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

13ข้อ 18 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่สอง
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ตังต่อไปนี้ 

(1) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รัวซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะ
น าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกัน      
น้ าชะมูลฝอยไหลเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒) มีการท าครามสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ต้องตั้งอยู่ในบริเวณ       

ที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบมั่นคง 
แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือทอระบายน้ าทิ้งหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตาม  
ที่กฎหมายก าหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

14ข้อ ๑9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย หรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ไว้
ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอยและกิจกรรมในสถานที่นั้น 
โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน 
 
    



 11ข้อ 9 12ข้อ 10 13ข้อ 11 14ข้อ 12  ของกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

15ข้อ 20 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจากถ่าย เท ทิ้งใน
ภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

16ข้อ 21 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย
ทั่วไป ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศในวรรคหนึ่งได้ ให้แจ้ง 
ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ ๒2 การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะ ซึ่งกันน้ าและปิดอย่างมิดชิด 
รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่น รั่วไหลออกจากอุปกรณ์
หรือยานพานะนั้น และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ 
อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

17ข้อ ๒๓ กรณีที่ผู้ด าเนินการ เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นพ้ืนที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน าเข้ามาคัดแยกได้ 
มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้าง 
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิด 

เหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตามกฎหมายก าหนด 
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(๘) มีระบบบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอก เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

น้ าทิ้งตามกฎหมายก าหนด 
กรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชน ด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหาก าไร 

ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นก ากับดูแลการ
ด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

18ข้อ ๒4 ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมและคัดแยกมูลฝอย การขนมูลฝอย มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกัน
อัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
    
 15ข้อ 3  17ข้อ 14 18ข้อ 16  ของกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 16ข้อ 9  ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



 
 
19ข้อ ๒5 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย      

ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามข้อบัญญัตินี้ 

20ข้อ ๒6 ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยที่ ราชการ

ส่วนท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 21 
(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอย เพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๒7 และต้องดูแลยานพาหนะ

ดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอย        

เป็นประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน  มีความ  
ลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสีย
ไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 

(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป มีขนาดกว้างขวางเพียงพอและ      
มีการดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

21ข้อ ๒7 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ        

ขนถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะขนถ่ายมูลฝอย 

(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย เพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 
และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ  สามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บ  ขน หรือก าจัดมูล
ฝอยทั่วไป ภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่น         
ด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะ        
ขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
หรือนิติบุคคลนั้น ไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือ
นิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
    
 19ข้อ 15 20ข้อ 17  21ข้อ 18   ของกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
 
22ข้อ ๒8 กรณีท่ีมีความจ าเป็น ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยก็ได้  
สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นอาคาร ที่มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย 

(๒ มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอก เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
ส่วนที่ ๒ 

การก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
23ข้อ ๒9 เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็น มูลฝอยที่        

ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัด ทั้งนี้ การก าจัดให้ท าตามความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวัง
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชน        มี
ส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

24ข้อ 30 ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซ่ึงท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอย และจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ใน
บริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข           
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

25ข้อ 31 การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูลฝอย
ในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม 

(๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัดร่วมกับมูลฝอยตาม 
ข้อบัญญัตินี้ 
    
 22ข้อ 19  24ข้อ 20 25ข้อ 21  ของกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

23ข้อ 11  ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดัการมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
 

26ข้อ ๓2 การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
(5) การก าจัดแบบผสมผสาน 
(6) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค าแนะน าราชการส่วนท้องถิ่นตามที่
เห็นสมควร 

27ข้อ ๓3 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง               
ผลการศึกษาตามข้อ 3๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย  เหตุร าคาญ  
หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 

(๒) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพ่ือจัดเป็นพื้นที่
ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่น
รบกวน 

(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกันบ่อด้านล่าง
และด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม  

(๔) มีระบบรวบรวม น้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อ เพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบ
เมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือ
ป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลายก๊าซหรือ     
มีระบบการน ากา๊ซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการฝังกลบ       
ให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ า ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    

26ข้อ 12 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ข้อ 22 ของกฎกระทรวง

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
27ข้อ 23  ของกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



 
28ข้อ 3๔  การเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ผลการศึกษาตามข้อ 3๑ 

(๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีแสงสว่าง

และการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ 16 
(๓) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่

ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน 
(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม

คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ก าจัดให้
ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการน า   
เถ้าหนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Secured Landfill) ที่มีการป้องกัน   
น้ าชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(๘) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการน า      
เถ้าลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมาย             
ที่เก่ียวข้อง หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

ข้อ 3๕ การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง          
ผลการศึกษาตามข้อ 3๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊ าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคาร           

ที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว 
(๓) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ

ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบ

ก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการน ามูลฝอย
ทั่วไปน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยทั่วไป น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซ
ชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์และ 
มีระบบเผากา๊ซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 
    

28ข้อ 24 29ข้อ 25  ของกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



ข้อ 3๖ การก าจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ 3๓ ข้อ 3๔ หรือข้อ 3๕ 

 
หมวด ๓ 

การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 
30ข้อ ๓7 การมอบหมายให้ เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย  
 

หมวด ๔ 
การด าเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ 

31ข้อ ๓8 การด าเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 

หมวด ๕ 
ใบอนุญาต 

32ข้อ ๓9 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ การขน การก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๒ ใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

ผู้ใดได้ รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว 
33ข้อ 40 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓9 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย 

ข้อบัญญัตินี้ พรอ้มกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดมูลฝอย (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อ่ืน) 
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๖ ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

    
30หมวดที่ 3  31หมวดที่ 4 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
32มาตรา 34/2 แห่ง พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 19 , 55 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

33มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



 (๗) ส าเนาใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินและส าเนาใบอนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขตป่า (กรณี
เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย) 

(8) หลักฐานอื่นที่จ าเป็นตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
34ข้อ 41 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานโดยเร็ว กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ ในขณะนั้น ให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในสิบห้าวัน โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค า
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอ ไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ
พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันยื่นค าขอ 

ผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคสอง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือ
จะยื่นค าขอใหม่ก็ได้  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล                ให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด      
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสี่ ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแห่งความล่าช้าแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบทุกเจ็ดวัน จนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ 42 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต    
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

35ข้อ 43 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป และ
ได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วั นที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนด และการประกอบกิจการใน
ระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้น
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการ
ขอใบอนุญาตใหม ่

ข้อ 44 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 
    

34มาตรา 8, 10  แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

35มาตรา 55 วรรคสอง, 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



36ข้อ ๔5 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต              
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ ข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่ อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที ่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) กรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต     
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  

หมวด ๖ 
ค่าธรรมเนียม 

ข้อ ๔6 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือเอกชน 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บ การขน การก าจัด มูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
ท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ การขน การก าจัด มูลฝอยทั่วไปได้ตามอัตราที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 
  
    

36มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๔7 ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 
 

บทเฉพาะกาล 
          ข้อ 48 การจัดการมูลฝอยของ ผู้ด าเนินการ ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย หรือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร   
อยู่อาศัยรวมตามข้อ 15 ที่ได้ด าเนินการอยู่ก่อน วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการการจัดการมูลฝอยทั่วไป    
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 
 บรรดา ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือประกาศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ใด  
ที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยทั่วไป ได้ออกก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตินี้  
 

ประกาศ ณ วันที่                           พ.ศ. 
 
(ลงชื่อ) 



                                                                            (     ) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
                           เห็นชอบ 
         (ลงชื่อ) 
                 (    ) 
                        นายอ าเภอวาปีปทุม 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และการออกใบอนุญาต 
ท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. .... 
 
1.   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอย      ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
2.   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอย        ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
3.   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย     ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
4.   ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  
                 (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน  
                     ๑)    กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร หรือ 4 กิโลกรัม  
                            หรือ ๐.02 ลูกบาศก์เมตร             เดือนละ  20 บาท  
                     ๒)    กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
         หรือ เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัม หรือเกิน 

๐.02 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 0.5  ลูกบาศก์เมตร 
                            ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๒๐ ลิตร หรอื 4 กิโลกรัม หรือ 0.02  

ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย                           หนว่ยละ  20 บาท  
                           (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร หรือ 2 กิโลกรัม หรือ 0.01 ลูกบาศก์เมตร 

ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๑๐ ลิตร หรือ 2 กิโลกรัม หรอื 
 0.01 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

                     ๓)    กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร 
หรือเกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 200 กิโลกรัม หรือ 
เกิน 0.5  ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                 เดือนละ 1,00๐ บาท  

                     ๔)    กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือเกิน 200 
 กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือ 200 

                            กิโลกรัม ในอัตราต่อหน่วย                                                หน่วยละ 1,000 บาท  
                            (เศษไม่เกิน ครึ่งลูกบาศก์เมตร หรือ 100 กิโลกรัม ให้คิดเป็น  
                           ครึง่หน่วย เศษเกิน ครึ่งลูกบาศก์เมตร หรือ 100 กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  
                 (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว  
                     ๑)    กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร หรือ 100 กิโลกรัม   

หรือ 0.5  ลูกบาศก์เมตร                                                      ครั้งละ ๑๒๕ บาท  



                     ๒)    กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,000 ลิตร        
หรือเกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 200 กิโลกรัม หรือ 
เกิน 0.5  ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                      ครั้งละ ๒๔๕ บาท  

                     ๓)    กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑,000 ลิตร หรือ 200 กิโลกรัม หรือ 
๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑,000 ลิตร หรือ 
 200 กิโลกรัม หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย               หนว่ยละ ๒๔๕ บาท  

                            (เศษไม่เกิน ครึ่งลูกบาศก์เมตร หรือ 100 กิโลกรัม ให้คิดเป็น  
                           ครึ่งหน่วย เศษเกิน ครึ่งลูกบาศก์เมตร หรือ 100 กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
 
หมายเหตุ : พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ     
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้ ราชการส่วน
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียม การจัดการมูลฝอย ได้ไม่เกินตามก าหนด 
 
กฎหมายที่ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอย  

1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการ

จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
ฐานการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอย 
 5 ลิตร   =  1 กิโลกรัม   
 20 ลิตร   = 4 กิโลกรัม 
 20 ลิตร   = ๐.02 ลูกบาศก์เมตร 
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน  
 1) เก็บได้สูงสุด  20   บาทต่อเดือน  

ปริมาณ ขยะสูงสุด 600 ลิตร หรือ 120 กิโลกรัม หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ต่อเดือน  
 2) เก็บได้สูงสุด  500 บาทต่อเดือน 

ปริมาณ ขยะสูงสุด 1,500 ลติร หรือ 3 ตัน หรือ 15 ลูกบาศก์เมตร ต่อเดือน  
 3) เก็บได้สูงสุด  1,000 บาทต่อเดือน 

ปริมาณ ขยะสูงสุด 30,000 ลิตร หรือ 6 ตัน หรือ 30 ลูกบาศก์เมตร ต่อเดือน  
 4) เก็บได้ขั้นต่ า  45,000 บาทต่อเดือน 

ปริมาณ ขยะขั้นต่ า  30,090 ลิตร หรือ 6.03 ตัน หรือ 30.3 ลูกบาศก์เมตร ต่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


