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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็น การสมควรให้ มีข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านลาน ว่าด้วยการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานและนายอาเภอบ้านไผ่
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติ ก ภาชนะที่ ใส่ อาหาร เถ้า มู ลสั ต ว์ ซากสั ต ว์ห รือสิ่ งอื่ น ใดที่ เก็บ กวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและสิ่งของ
ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดบิ ของเสียที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่
หรือนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
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“มูลฝอยติดเชื้อ ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ
“มู ล ฝอยที่ เป็ น พิ ษ หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชน” หมายความว่ า มู ล ฝอยที่ เป็ น พิ ษ
หรื อ อั น ตรายจากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในชุ ม ชนที่ เป็ น วั ต ถุ ห รือ ปนเปื้ อ นสารที่ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น สารพิ ษ
สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย
สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้ม
ที่ จะท าให้ เกิด อัน ตรายแก่ บุ คคล สั ต ว์ พื ช ทรัพ ย์สิ น หรือสิ่งแวดล้อ มแต่ ไม่ รวมถึ งมู ลฝอยทั่ ว ไป
มูลฝอยติดเชื้อ กาก กัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า กระบวนการดาเนินการตั้งแต่การเก็บ
ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไป
“น้าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจาก
มูลฝอยทั่วไปซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
สาหรับหลายครอบครัวโดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสาหรับแต่ละครอบครัว
“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชนและเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการสถานบริการโรงงานอุตสาหกรรมตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้ าพนั ก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลานรั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น
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ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น อื่น ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการส่วนท้องถิ่น
อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น
หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญ ญั ติต ามข้อนี้ มิให้ ใช้บั งคับกับการจัดการสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว ซึ่งต้องจัด การ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้ดาเนินกิจการ
รับทาการขน หรือกาจัด สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทนหรือจะอนุญาต
ให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน
หรือเขตพื้ น ที่ ก ารอนุ ญ าตให้ บุ คคลใดด าเนิ นกิ จการขนมูล ฝอยทั่วไปโดยท าเป็ น ธุรกิจหรือโดยได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเททิ้งหรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไปนอกจาก
ถ่ายเททิ้งหรือกาจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือจัดให้ราชการส่วนท้อ งถิ่น
จัดให้มีสถานที่ถ่ายเทหรือ ทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะหรือกาหนดให้มีวิธีกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ตามที่กาหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันและบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนและกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ดาเนินกิจการรับทาการขนและกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดบริการแล้วแต่กรณีต้องดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม
กากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคนโดยให้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยทัว่ ไป
ข้อ ๑๐ เพื่ อ ประโยชน์ ในการเก็ บ มู ล ฝอยทั่ วไป ให้ ผู้ ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด มู ล ฝอยคั ด แยกมู ล ฝอย
อย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนโดยให้คัดแยกมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย
ข้อ ๑๑ ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถุงสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติก
หรือถุงที่ทาจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสมและสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก
(๒) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ต้องทาจากวัสดุ
ที่ทาความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะน าโรคได้ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่าย และเทมูลฝอยถุง
หรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ให้ระบุข้อความที่ทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๒ ให้ ผู้ ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด มู ล ฝอยบรรจุ มู ล ฝอยทั่ ว ไปหรื อ มู ล ฝอยน ากลั บ มาใช้ ใหม่ ในถุ ง
หรือภาชนะบรรจุในกรณี บ รรจุในถุงต้อ งบรรจุในปริมาณที่ เหมาะสมและมัด หรือปิ ด ปากถุ งให้แ น่ น
เพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม
และมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจาสม่าเสมอ
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวมอาคารชุดหอพักหรือโรงแรมที่มีจานวนห้องพัก
ตั้งแต่แปดสิบห้องขึน้ ไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวันจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับที่มขี นาดใหญ่ตามความเหมาะสม หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้าฝนหรือภาชนะ
รองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบมีการป้องกันน้าซึม
หรือน้ าเข้า ทาด้ว ยวัสดุที่ท นทาน ทาความสะอาดง่ายสามารถป้องกันสัต ว์และแมลงพาหะน าโรค
และมีการระบายอากาศ
(๓) มีรางหรือท่อระบายน้าเสียหรือระบบบาบัดน้าเสียเพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการ
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๕) มีการกาหนดขอบเขตบริเวณที่ตงั้ สถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปมีขอ้ ความที่มีขนาด
เห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
และอยู่ห่างจากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้ ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่าย
และเทมูลฝอย
(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี
และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๖ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่ มีขนาดใหญ่ซึ่งมีปริมาตร
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลัก ษณะปิด มิด ชิด สามารถป้องกันสัต ว์
และแมลงพาหะนาโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอยและสามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวม
และป้องกันน้าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
(๒) มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย
นากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวาง
เส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะพื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อ
ระบายน้ าทิ้งหรือระบบบาบัด น้ าเสียเพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัด การตามที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ห่างจากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบ หรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๗ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
หรือภาชนะรองรับ มูลฝอยทั่ว ไปและมู ลฝอยน ากลั บมาใช้ใหม่ที่ มีข นาดใหญ่ ในที่ หรือทางสาธารณะ
ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๘ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ดาเนิ นการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็ บมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ ด าเนิ น กิ จ การรั บ ท าการเก็ บ มู ล ฝอยทั่ ว ไปโดยท าเป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทน
ด้ว ยการคิ ด ค่าบริก าร แล้ ว แต่ ก รณี ต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ ป ฏิ บั ติ งานซึ่ งท าหน้ า ที่ เกี่ ยวกั บ การเก็บ รวบรวม
และคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและได้รับความรู้ ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทางานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บ ขน หรือกาจัด
มู ล ฝอยทั่ ว ไปภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และบุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ที่จัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไปต้องดาเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น พื้ น ที่ เฉพาะ มี ข นาดเพี ย งพอ เหมาะสมสามารถรองรั บ มู ล ฝอยทั่ ว ไป
ที่จะนาเข้ามาคัดแยกได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๔) จัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาดเพียงพอสาหรับใช้งานและชาระล้างร่างกาย
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค
(๖) มีการป้ องกัน ฝุ่น ละออง กลิ่น เสียง ความสั่น สะเทื อนหรือ การดาเนิ น การ
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(๘) มี ระบบรวบรวมและบ าบั ด น้ าเสี ย และน้ าทิ้ งที่ ระบายออกสู่ ภ ายนอกเป็ น ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชน
ดาเนิ น การคัด แยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็น การค้าหรือแสวงหากาไรต้องแจ้งราชการส่วนท้ องถิ่น
ที่ วิส าหกิ จ ชุม ชน หรือ กลุ่ ม ชุม ชนนั้ น ตั้ งอยู่ และให้ ราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น กากั บ ดู แ ลการด าเนิ น การ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกาเนิด
มูลฝอยทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย
จากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณ ฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยทัว่ ไป
ข้อ ๒๑ ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดาเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแล
ของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งได้รั บอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ดาเนินกิจการรับทาการ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี
ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
สาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์ หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอุปกรณ์
และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจารถขนมูลฝอยทั่วไปด้วยผู้ปฏิ บัติงาน
ขนมูลฝอยทั่วไปต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๒ การดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภทหรือกาหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอย
หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
(๒) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้และต้องมี
การทาความสะอาดยานพาหนะอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บ
ยานพาหนะเป็นประจาทุกวัน
(๓) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป
ที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียงน้าไม่ท่วมขัง ทาความสะอาดง่าย มีราง
หรือท่ อระบายน้ าเสีย หรือระบบบาบั ด น้าเสียเพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัด การตามที่กฎหมายกาหนด
และมีการป้องกันเหตุราคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ
(๔) บริ เวณที่ จ อดเก็ บ ยานพาหนะขนมู ล ฝอยทั่ ว ไปมี ข นาดกว้ า งขวางเพี ย งพอ
มีรางหรือท่อระบายน้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับ
ให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
(๕) ต้องมีมาตรการควบคุมกากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง
ข้อ ๒๓ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด
เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่ายและทาความสะอาดระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
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(๒) มีก ารป้ อ งกั น หรือ มีก ารติ ด ตั้ งภาชนะรองรับ น้ าจากมู ลฝอย เพื่ อ มิให้ รั่วไหล
ตลอดการปฏิบัติงานและนาน้าเสียจากมูลฝอยไปบาบัดในระบบบาบัดน้าเสีย
(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความราคาญ
และสามารถมองเห็ นได้ในระยะไกลเปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกรณีบุคคล
หรือนิ ติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้ องถิ่นให้ เป็นผู้ดาเนิ นการขน หรือกาจัด มูลฝอยทั่วไป
แทนภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่น
ด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะ
ขนมู ล ฝอยทั่ ว ไปพร้ อ มกั บ แสดงแผ่ น ป้ า ยขนาดที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ชั ด เจน โดยให้ ร ะบุ วิ ธี ก าร
ที่ราชการส่ว นท้ องถิ่น มอบให้ บุคคลนั้ น นาไปส่งกาจัด และระบุชื่อที่ อยู่ห มายเลขโทรศัพท์ ของบุคคล
หรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลเลขที่ใบอนุญาต
ของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชั ดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีความจาเป็นราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันบุคคล ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญ าตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้ สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
ต้องมีลักษณะและการขนถ่ายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีลักษณะเป็นอาคารมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่าย
มีการป้องกันน้าซึมหรือน้าเข้ามีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(๓) มี ระบบรวบรวมและบ าบั ด น้ าเสี ย และน้ าทิ้ งที่ ระบายออกสู่ ภ ายนอกเป็ น ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
ส่วนที่ ๓
การกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๒๕ ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดาเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันบุคคลซึง่ ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยทั่วไป ภายใต้การควบคุมดูแล
ของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิ จการรับทาการ
กาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี
ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่กาจัดมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ที่ เหมาะสมส าหรับ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานดั งกล่ าวอุ ป กรณ์ หรือ เครื่อ งมื อ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
การปฏิบัติงานอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่
กาจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่กาจัดมูลฝอยทั่วไปต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและผ่านการฝึกอบรม
ให้ มี ค วามรู้ ด้ านสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ในการท างานตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อ นไข
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๖ การกาจัดมูลฝอยทั่วไปต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทาการก่อสร้างระบบกาจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุม
กากับการดาเนินงานกาจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เพือ่ ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(๒) ไม่นาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสี ยจากวัต ถุดิ บ ของเสีย ที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิต ของเสีย ที่ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสื่ อมคุ ณ ภาพ
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
มากาจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๒๗ การกาจัดมูลฝอยทั่วไปให้ดาเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
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(๒) การเผาในเตาเผา
(๓) การหมักทาปุ๋ยและการหมักทาก๊าซชีวภาพ
(๔) การกาจัดแบบผสมผสาน
(๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนด
ข้อ ๒๘ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสมมีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
เหตุราคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย
(๒) มีพื้ น ที่ แ นวกั น ชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ ฝังกลบมู ลฝอยทั่ ว ไป
เพื่อจัดเป็นพื้นที่สาหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้าผิวดิน เพือ่ ลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ
และปัญหากลิ่นรบกวน
(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้าใต้ดินจากน้าชะมูลฝอยโดยมีการบดอัดก้นบ่อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม
(๔) มีระบบรวบรวมน้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถ
ป้องกันการปนเปือ้ นน้าใต้ดนิ และมีกระบวนการบาบัดน้าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
(๕) มี ก ารใช้ ดิ น หรื อ วั ส ดุ อื่ น กลบทั บ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารน ามู ล ฝอยทั่ ว ไปไปฝั ง กลบ
และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็มโดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร
หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกลิ่นการปลิวของมูลฝอยไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนาโรค
รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบและมีระบบเผาทาลายก๊าซ
หรือมีระบบการนาก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(๘) มีบ่อสาหรับตรวจสอบการปนเปือ้ นของน้าใต้ดินและในระหว่างการดาเนินการฝังกลบ
ให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
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ข้อ ๒๙ การเผาในเตาเผาต้องดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องผลการศึก ษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสมมีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป
มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อบัญญัตินี้
(๓) มี พื้ น ที่ แ นวกั น ชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ เผามู ล ฝอยทั่ ว ไป
เพื่อจัดเป็นพื้นที่สาหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผา
และปัญหากลิ่นรบกวน
(๔) ต้ อ งเผามู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ อุ ณ หภู มิ ไ ม่ ต่ ากว่ า แปดร้ อ ยห้ า สิ บ องศาเซลเซี ย ส
และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไปให้ได้มาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๖) มี ก ารบ าบั ด น้ าเสี ย จากระบบก าจั ด และน้ าเสี ย ใด ๆ ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในสถานที่กาจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) มีพื้นที่สาหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบ
ในการนาเถ้าหนักไปกาจัดเป็นประจาโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบ าล (Sanitary Landfill)
ที่มีการป้องกันน้าชะขีเ้ ถ้าปนเปื้อนแหล่งน้าผิวดินและใต้ดินหรือมีระบบการนาเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(๘) มีพื้นที่สาหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบ
ในการน าเถ้าลอยออกไปกาจัด เป็นประจาโดยใช้วิธีการฝั งกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill)
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีระบบการนาเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ข้อ ๓๐ การหมักทาปุ๋ยและการหมักทาก๊าซชีวภาพต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แ ละสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
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(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนามาหมักทาปุ๋ยหรือทาก๊าซชีวภาพซึ่งอาจมีอาคาร
ที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว
(๓) มีระบบบาบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มูลฝอยทั่ วไปจากการคั ด แยกส่วนที่ ห มัก ทาปุ๋ ยหรือหมั ก ท าก๊ าซชี วภาพไม่ ได้
ต้องมีระบบกาจัด หรือส่งไปกาจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา
หรืออาจมีการนามูลฝอยทั่วไปที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์
(๖) ต้องบาบัดน้าชะมูลฝอยทั่วไปน้าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักทาปุ๋ย
หรือทาก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) กรณีหมักทาก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิดมีการนาก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์
และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทางาน
ข้อ ๓๑ การกาจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการกาจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธีต้องดาเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีที่กาหนดตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัด มูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กาหนดไว้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ระบุ.........)
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๓๔ เมื่อ ได้ รับ คาขอรับ ใบอนุ ญ าตหรือค าขอต่ออายุใบอนุ ญ าตให้ เจ้าพนักงานท้ องถิ่ น
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ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนั กงานท้องถิ่นแจ้ง ต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้ เจ้ าหน้ าที่ แ ละผู้ ยื่ น ค าขอลงนามไว้ ในบั น ทึ ก นั้ น ด้ ว ยเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ต้ อ งออกใบอนุ ญ าต
หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เหตุ จาเป็ น ที่ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อาจออกใบอนุ ญ าต หรือ ยั งไม่ อ าจมี ค าสั่ ง
ไม่อนุ ญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนั งสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึง
เหตุแ ห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสาเนาแจ้ง สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๕ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น (หรื อ ตามที่ เห็ น สมควร)
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง การอนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เว้ น แต่ จ ะมี เ หตุ อั น สมควร
และได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่ งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ ออายุใบอนุ ญ าตจะต้ องยื่น คาขอก่ อนใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุเมื่อ ได้ยื่ น คาขอพร้อมกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่กาหนดไว้
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ใบอนุ ญ าตสูญ หายให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๙ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญ าตตามข้อบัญ ญั ตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๔๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่ กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๔๑ คาสั่งพั กใช้ใบอนุ ญ าตและค าสั่งเพิ กถอนใบอนุ ญ าตให้ ท าเป็ น หนังสือ แจ้งให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๔๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการ
ขนมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขนและกาจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กาหนด
ข้อ ๔๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในวันที่มารับใบอนุญาต
สาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุ ญ าตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่ อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ผู้มีห น้ าที่ต้ องเสียค่าธรรมเนี ยมค้างชาระค่าธรรมเนี ยมติด ต่อกั นเกิน กว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน
ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัตติ ามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้
ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๘ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การก่ อ นที่ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ยื่ น ค าขอใบอนุ ญ าต
พร้อมหลักฐานเอกสารตามข้อ ๓๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลา ๑๕ วันทาการนับตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้
มีผลบังคับใช้
ข้อ ๔๙ กรณี ผู้ประกอบกิจการดาเนินกิจการยังไม่เป็ นไปตามหมวด ๒ แห่งข้อบัญ ญั ตินี้
ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หรือภายในเวลาที่ เจ้าพนั ก งานท้ องถิ่น เห็ น สมควรแต่ ไม่ ควรเกิน กว่า ๑๘๐ วัน ทั้ งนี้ ให้ ค านึ งถึ ง
ความเดือดร้อนราคาญที่ประชาชนได้ รับเป็นสาคัญ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ประกอบกิจการ
ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตพร้อมแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาต
และสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติการประกอบกิจการ
ข้อ ๕๐ การที่ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตการออกใบอนุ ญ าตไม่ เป็ น เหตุ
ให้ผู้ประกอบการกิจการรายนั้นไม่มีสิทธิยื่นคาขอใบอนุญาตใหม่ หากภายหลังผู้ประกอบกิจการได้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เสวก ลารังสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานลาน
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
๑. คาขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) คาขนมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
๑) เดือนละ 65 บาท
๒. คากําจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
155 บาท
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
155 บาท
(เศษไมเกิน ๑๐ ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน ๑๐ ลิตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ 8,000 บาท
๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
หนวยละ 8,000 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ข) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว
๑) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
หนวยละ
130 บาท
๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร หนวยละ
250 บาท
๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
250 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ค) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักทองเที่ยว
ใหคิดเพิ่มในอัตรา 2 บาทตอคนตอวัน
๓. คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการขนมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
5,000 บาท
(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
7,500 บาท

