
 
บนัทึกหลกัการและเหตผุล 

ประกอบร่างเทศบญัญตักิารจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

*************************************** 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

 
เหตผุล 

โดยท่ีการจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนการ
จัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยท่ัวไปมีข้ันตอนการ
ด าเนินการหลายข้ันตอนต้ังแต่การเก็บ ขน และก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะใน
การจัดการมูลฝอยท่ัวไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไป
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือ
ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท า
การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  จึงตราเทศ
บัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลท่าไม้  
เรื่อง   การจัดการมลูฝอยทั่วไป  

พ.ศ. ๒๕๖๒  
***********************************  

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา  ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา  ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลต าบลท่าไม้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ต าบลท่าไม้และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2562” 
ข้อ  ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ ใช้บัง คับในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย                           

ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้แล้วเจ็ดวัน 
ข้อ 3 ข้อ 3 ให้ยกเลิก“เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.

2543” 
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

“มูลฝอยท่ัวไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถ ุถุงพลาสติก
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอื่นแต่ไม่รวมถึงมูลฝอย
ติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้ว หรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของ
เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 

“มูลฝอยติดเช้ือ” หมายความว่า มูลฝอยติดเช้ือกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
“มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย 

จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนท่ีเป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารพิษ  สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์
ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารท่ีเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารท่ีเกิดระเบิดได้ สารท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
พันธุกรรม สารหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจก่อหรือมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์พืช ทรัพย์สิน หรือส่ิงแวดล้อม แต่
ไม่รวมถึงมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเช้ือ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“การจัดการมูลฝอยท่ัวไป” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการต้ังแต่การเก็บ ขน และก าจัด
มูลฝอยท่ัวไป  

“น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวท่ีออกมาจากมูลฝอย ท่ัวไป
ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่  

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารท่ีใช้เป็นที่อยู่ อาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 

 “ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลท่าไม้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 



“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เปน็ไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

************************  
ข้อ 6 การจัดการมูลฝอยท่ัวไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่น อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการขน หรือก าจัดมูลฝอย ท่ัวไป
แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน   หรือ
ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานท่ีมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วและผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดส่ิง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 7 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปแทน หรือจะอนุญาต
ให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปแทน หรือเขต
พื้นท่ีการอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยท่ัวไป นอกจากถ่าย เท ท้ิง 
หรือก าจัด ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานท่ีถ่าย เท หรือ
ท้ิงมูลฝอยท่ัวไปในท่ีหรือทางสาธารณะหรือก าหนดให้มีวิธีก าจัดมูลฝอยท่ัวไปตามท่ีก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ 9 ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ี
ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท า
การขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้อง
ด าเนินการขน และก าจัดมูล ฝอยท่ัว ไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ รวมท้ัง
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ในการจัดการมูลฝอยท่ัวไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยท่ัวไปอย่างน้อย 
สองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

************************** 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
การเก็บมูลฝอยทั่วไป 

 
ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยท่ัวไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อย 

เป็นมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน า กลับมาใช้ใหม่ออกจาก 
มูลฝอยท่ัวไปด้วย 

ข้อ ๑1 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงท่ีท า

จากวัสดุอื่นท่ีมีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก 
(๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุท่ีท าความ

สะอาดง่ายมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม
สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

   ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ระบุข้อความท่ีท าให้
เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ ๑2 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยท่ัวไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุ  
ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว 
กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

ข้อ ๑3 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพัก
ต้ังแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นท่ีใช้สอยมากกว่าส่ีพันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีปริมาณมูลฝอยท่ัวไปต้ังแต่สองลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน จัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับท่ีมีขนาด
ใหญ่ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑4 ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะท่ีมีการป้องกันน้ า ฝน หรือภาชนะรองรับมูล

ฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือ ห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบมีการป้องกัน น้ าซึม หรือ น้ าเข้า 

ท าด้วยวัสดุท่ีทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 
(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ี

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคล่ือนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีต้ังสถานท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป  มีข้อความท่ีมีขนาดเห็นได้

ชัดเจนว่า “ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปต้องต้ังอยู่ใน
สถานท่ีสะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยท่ัวไปและอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานท่ี
ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑5 ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าจากวัสดุท่ีท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยท่ัวไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาด
และสีของข้อความท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

 



ข้อ ๑6 ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรต้ังแต่ 
สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะ
น าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ าชะมูลฝอย
ไหลปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม 

(๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมใช้ใหม่
ท่ีมีขนาดใหญ่ต้องต้ังอยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสมสะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ 
พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรงท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าท้ิงหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไป
จัดการตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหาร
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑7 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ หรือ 
ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ในท่ีหรือทางสาธารณะตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑8 ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
ท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บมูลฝอยท่ัวไปภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ
มูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ข้อ ๑9 ในกรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บขนหรือก าจัดมูลฝอย
ท่ัวไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
แล้วแต่กรณี ท่ีจัดให้มีสถานท่ีคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพื้นท่ีเฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีจะน าเข้ามาคัด
แยกได้มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือท่ีสะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิด 

เหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าท้ิงท่ีระบายออกสู่ภายนอกเป็น ไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะท่ีไม่เป็นการค้าหรือ

แสวงหาก าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นท่ีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นต้ังอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นก ากับดูแล
การด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 



ข้อ 20 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยท่ัวไป
ท้ิงส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย 
โรงงาน ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป 

ส่วนที ่๒ 
การขนมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ ๒1 ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น              
ท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปภายใต้การควบคุมดูแล
ของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขนมูลฝอยท่ัวไปโดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีขนมูล
ฝอยท่ัวไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้
ประจ ารถเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปด้วย 

ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๒2 การด าเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือก าหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามท่ี

ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 
(๒) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ และต้องมีการท า

ความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการขนมูลฝอยท่ัวไป และบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะเป็นประจ าทุกวัน 
(๓) ต้องจัดให้มีสถานท่ีล้างยานพาหนะ รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการขนมูลฝอยท่ัวไปท่ีมี

ลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

(๔) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบาย
น้ าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เว้นแต่อาคารท่ีไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๕) ต้องมีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยท่ัวไป เพื่อป้องกันการลักลอบท้ิง 
ข้อ ๒3 ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยท่ัวไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบท่ีง่าย 
ต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะขนถ่ายมูลฝอยท่ัวไป 

(๒) มีการป้องกันหรือมีการติดต้ังภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย  เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการ
ปฏิบัติงานและน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ  และ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขนหรือ 
ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงช่ือราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะ 
ขนมูลฝอยท่ัวไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือ
นิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 



กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงช่ือบุคคลหรือนิติบุคคล เลขท่ี
ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุช่ือ ท่ีอยู่หมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๒4 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บและขนมูล
ฝอยท่ัวไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  แล้วแต่
กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่ัวไปก็ได้สถานีขนถ่ายมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะและการขนถ่ายท่ี
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปท่ีต้องพักรอการขนถ่ายมีการ
ป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ และแสงสว่างท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือ 
การด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าท้ิงท่ีระบายออกสู่ภายนอกเป็น ไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารท่ีไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
ส่วนที ่๓ 

การก าจัดมลูฝอยทั่วไป 
ข้อ ๒5 ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ี

ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการก าจัด
มูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
ท าหน้าท่ีก าจัดมูลฝอยท่ัวไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 
อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจน
เครื่องมือปฐมพยาบาลติดต้ังไว้ในบริเวณสถานท่ีก าจัดมูลฝอยท่ัวไปด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีก าจัดมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๒6 การก าจัดมูลฝอยท่ัวไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้  โดยให้ศึกษาความ

เหมาะสมและความเป็น ไปได้ก่อนท า การก่อสร้างระบบก าจัด มูลฝอยท่ัวไป และมีมาตรการควบคุม ก ากับ การด าเนิน 
งานก าจัดมูลฝอยท่ัวไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชนและส่ิงแวดล้อม 

(๒) ไม่น าส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัดร่วมกับมูลฝอยท่ัวไป 

 
 
 
 



ข้อ ๒7 การก าจัดมูลฝอยท่ัวไปให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การเผาในเตาเผา 
(๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
(๔) การก าจัดแบบผสมผสาน 
(๕) วิธีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ข้อ ๒8 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องผล
การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร าคาญ
หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 

(๒) มีพื้นท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยท่ัวไปเพื่อจัดเป็นพื้นท่ี
ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ และปัญหากล่ินรบกวน 

(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่าง
และด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 

(๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีสามารถป้องกัน 
การปนเป้ือนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งท่ีมีการน ามูลฝอยท่ัวไปไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบ
เมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอื่นท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกัน
กล่ิน การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

(๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่น ละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือ การ
ด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝ่ังกลบ และมีระบบเผาท าลายก๊าซ หรือมี
ระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

(๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการฝังกลบ ให้
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

ข้อ ๒9 การเผาในเตาเผาต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม มีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยท่ัวไป มีการระบาย
อากาศและแสงสว่างท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) มีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี้ 
(๓) มีพื้นท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอยท่ัวไปเพื่อจัดเป็นพื้นท่ี

ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากล่ินรบกวน 
(๔) ต้องเผามูลฝอยท่ัวไปท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม

คุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยท่ัวไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสีย  
จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

 (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน า โรค ฝุ่น ละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือ 
การด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

(๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใดๆ ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น ภายในสถานท่ี              
ก า จัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   



(๗) มีพื้นท่ีส าหรับเก็บเถ้าหนักท่ีมีการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  และมีระบบในการน า 
เถ้าหนักไปก าจัดเปน็ประจ า โดยใช้วิธีการฝ่ังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ท่ีมีการป้องกัน น้ าชะขี้เถ้า
ปนเป้ือนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  

(๘) มีพื้นท่ีส าหรับเก็บเถ้าลอยท่ีมีการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมีระบบในการน า เถ้า
ลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหรือมีระบบ
การน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  

ข้อ 30 การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(๑) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม  
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปเพื่อน ามาหมักท าปุ๋ย หรือท าก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารท่ีมี 

ขนาดพื้นท่ีเหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสว่างท่ีเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว  
(๓) มีระบบบ าบัดกล่ินจากมูลฝอยท่ัวไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป  
(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่น ละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือ การ

ด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
(๕) มูลฝอยท่ัวไปจากการคัดแยกส่วนท่ีหมักท าปุ๋ยหรือ หมัก ท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ต้องงมี         

ระบบก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการน ามูลฝอยท่ัวไปท่ี
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยท่ัวไป น้ าเสียจากสถานท่ีคัดแยก และสถานท่ีหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซ
ชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และ
มีระบบเผาก๊าซท้ิงกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 

ข้อ ๓1 การก าจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยท่ัวไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้องด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีท่ีก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๓ 
ใบอนญุาต 

 
ข้อ ๓2 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๓3 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือ 

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น  จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบ.ุ..........) 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) อื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๓4 เมื่อ ได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือ ค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึก ความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือ หลักฐานยื่นเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ด้วยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ี



เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้                    
ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร.ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๓5 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้า (หรือตามท่ีเห็นสมควร) วันนับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๓6 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และ 
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  
เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

ข้อ ๓7 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ ๓8 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓9 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 40 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าไ ด้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๔1 ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิด
ค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้
รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔2 ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 

 



หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรบั 

 
ข้อ ๔3 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการขนมูลฝอย 

ท่ัวไป ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
การให้บริการขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  ท้ังนี้ การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๔4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการ
ขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อน
ถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๔5 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ ๔6 ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนด 

ไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
      
      ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน                    พ.ศ.  
 
 

(ลงช่ือ) 
     (นายเกรียงไกร ใจเย็น) 

            นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
 

                                เห็นชอบ 

 
  (ลงช่ือ)...................................................... 

               (นายกิตตินันท์  อรรถบท) 
             นายอ าเภอท่ามะกา ปฏิบัติราชการแทน 
                      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

 



 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบญัญตัิเทศบาลต าบลท่าไม้ 

การจัดการมูลฝอยทั่วไป  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ท่ี รายการ ค่าธรรมเนียม 

 ๑. ค่าขนมูลฝอยท่ัวไป  
  (ก) ค่าขนมูลฝอยท่ัวไป เป็นรายเดือน 
      ๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร 
      ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 4๐ ลิตร 
      ๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร 
      ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร 
      5) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร 
      6) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร 
      7) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร 
      8) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร 
      9) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร 
     10) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
     11) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย  
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 (ข) ค่าขนมูลฝอยท่ัวไป เป็นครั้งคราว  
       ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
       ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย        
ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วย  (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร     
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 
300 
100 

 2. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการขน  หรือ
ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจ  

   หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
(ก) รับท าการขนมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ 
(ข) รับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ 
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