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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคู ซ อด โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคู ซ อด
และนายอาเภอเมืองศรีสะเกษ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลคู ซ อด ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เกิดจากอาคาร
ที่พักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันต่าง ๆ
รวมทั้ ง มู ลฝอยที่ เกิ ด จากกิ จ กรรมต่ าง ๆ ในชุ ม ชน แต่ ไม่ รวมถึ งมู ลฝอยติ ด เชื้ อ มู ลฝอยที่ เป็ น พิ ษ
หรืออันตรายจากชุมชน
“มู ล ฝอยน ากลั บ มาใช้ ใหม่ ” หมายความว่า มู ล ฝอยที่ ส ามารถน ากลั บ มาใช้ ใหม่
หรือนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก เป็นต้น
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
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“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์
สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกรัด กร่อน สารที่เกิด ปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิด ได้
สารที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพัน ธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยทั่ วไป มูลฝอยติดเชื้อ
กากกัมตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า กระบวนการดาเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน
และกาจัดมูลฝอยทั่วไป
“น้าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจาก
มูลฝอยทั่วไปซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยสาหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสาหรับครอบครัวแต่ละครอบครัว
“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้ าพนั ก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคู ซ อดเป็ น ผู้ รั ก ษาให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
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ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิน่ อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการขน หรือกาจัดขยะ
มู ล ฝอยทั่ ว ไปแทนภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ อาจอนุ ญ าตให้ บุ ค คลใด
เป็นผู้ดาเนินการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ผู้ดาเนินกิจการที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้และผู้ดาเนินกิจการรั บทาการขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการดาเนินการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ เจ้าพนั กงานท้ อ งถิ่น จะมอบให้ บุ ค คลอื่ นด าเนิน การขนมูลฝอยทั่ วไปแทน
หรือจะอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่น
ดาเนิน การขนมูลฝอยทั่วไปแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญ าตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไป
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ ตอบแทนด้วยการคิ ด ค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากถ่าย เท
ทิ้ง หรือกาจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือจัด
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ
หรือกาหนดให้มีวิธีกาจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่กาหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนและกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ดาเนินกิจการรับทาการขนและกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ ก าร แล้ ว แต่ ก รณี ต้ อ งด าเนิ น การเก็ บ ขนและก าจั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไปให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในการจัด การมูล ฝอยทั่ว ไปต้อ งจั ด ให้ มี เจ้าหน้าที่ ควบคุม กากับ ในการจัด การมู ลฝอยทั่ ว ไป
อย่างน้อยสองคนโดยให้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ ๑ การเก็บมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอย่างน้อย
เป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย
ข้อ ๑๐ ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องมีลั กษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถุงสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติก
หรื อ ถุ ง ที่ ท าจากวั ส ดุ อื่ น ที่ มี ค วามเหนี ย ว ทนทาน ไม่ ฉี ก ขาดง่ า ย ไม่ รั่ ว ซึ ม ขนาดเหมาะสม
และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
(๒) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลั บมาใช้ใหม่ต้องทาจากวัสดุ
ที่ ท าความสะอาดง่ า ยมี ค วามแข็ ง แรง ทนทาน ไม่ รั่ ว ซึ ม มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด สามารถป้ อ งกั น สั ต ว์
และแมลงพาหะนาโรคได้ ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ ง ให้ระบุข้อความที่ทาให้เข้าใจได้ว่า
เป็นมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๑ 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
หรือ ภาชนะบรรจุ ในกรณี บ รรจุ ในถุ งต้ อ งบรรจุ ในปริ ม าณเหมาะสมและมั ด หรื อ ปิ ด ปากถุ งให้ แ น่ น
เพื่ อป้อ งกัน การหกหล่น ของมู ลฝอยดั งกล่าว กรณี บ รรจุในภาชนะต้องบรรจุในปริมาณที่ เหมาะสม
และมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจาสม่าเสมอ
ข้อ ๑๒ ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม
ที่ มี จ านวนห้ อ งพั ก ตั้ ง แต่ แ ปดสิ บ ห้ อ งขึ้ น ไป หรื อ มี พื้ น ที่ ใช้ ส อยมากกว่ า สี่ พั น ตารางเมตรขึ้ น ไป
หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด
หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ต ามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๑๓ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) เป็ น อาคารหรื อ เป็ น ห้ อ งแยกเป็ น สั ด ส่ ว นเฉพาะที่ มี ก ารป้ อ งกั น น้ าฝ น
หรือภาชนะรองรับ มูลฝอยทั่ว ไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่ มีขนาดใหญ่ ที่ สามารถบรรจุมูลฝอย
ได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้าซึม
หรือน้าเข้า ทาด้วยวัสดุที่ทนทาน ทาความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์แ ละแมลงพาหะนาโรค
และมีการระบายอากาศ
(๓) มี ร างหรื อ ท่ อ ระบายน้ าเสี ย หรื อ ระบบน้ าเสี ย เพื่ อ รวบรวมน้ าเสี ย ไปจั ด การ
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๕) มี ก ารก าหนดขอบเขตบริ เวณที่ ตั้ ง สถานที่ พั ก รวมมู ล ฝอยทั่ ว ไป มี ข้ อ ความ
ที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
และอยู่ห่างจากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๔ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่ายมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่าย
และเทมูลฝอย
(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี
และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีปริมาณ
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีค วามแข็ งแรงทนทานไม่ รั่วซึ ม มีลั ก ษณะปิ ด มิ ด ชิด สามารถป้ อ งกั น สั ต ว์
และแมลงพาหะน าโรคได้ สะดวกต่ อ การขนถ่ายมู ล ฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ ง่าย
มีระบบรวบรวมและป้องกันน้าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
(๒) มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม
สะดวกต่ อการขนย้ายและไม่กีด ขวางเส้นทางจราจร แยกเป็ นสัด ส่วนเฉพาะ พื้ นฐานเรียบ มั่งคง
แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ห่างจากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๖ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับไปใช้ใหม่
หรือภาชนะรองรับ มูลฝอยทั่ว ไปและมู ลฝอยน ากลั บมาใช้ใหม่ที่ มีข นาดใหญ่ ในที่ หรือทางสาธารณะ
ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๗ ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดาเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุ มดูแล
ของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการ
เก็บมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี
ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ ด าเนิ น การภายใต้ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น บุ ค คลซึ่ ง ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มอบให้ ดาเนิ นการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น
และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไป
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ที่จัดให้มีสถานที่
คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็น พื้ น ที่ เฉพาะ มีขนาดเพี ยงพอ เหมาะสม สามารถรองรับ มูลฝอยทั่ว ไป
ที่จะนาเข้ามาคัดแยกได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๔) จัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาดเพียงพอสาหรับใช้งานและชาระล้างร่างกาย
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค
(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดาเนินการ
ที่อาจให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบาบัด น้าเสีย และน้าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็น ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ในกรณี วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดาเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่ เป็นการค้า
หรือแสวงหากาไรต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่และให้ราชการส่วนท้องถิ่น
กากับดูแลการดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกาเนิด
มู ล ฝอยทั่ ว ไปทิ้ ง สิ่ ง ของที่ ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว หรื อ ของเสี ย ทั้ ง หมดที่ เกิ ด ขึ้ น จากการประกอบกิ จ การโรงงาน
ของเสี ย จากวั ต ถุ ดิ บ ของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต ของเสี ย ที่ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสื่ อ มคุ ณ ภาพ
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยทัว่ ไป
ข้อ ๒๐ ราชการส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดาเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแล
ของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ ดาเนินกิจการรับทาการ
ขนมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี
ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
สาหรับ ผู้ป ฏิบั ติงานดั งกล่าวอุ ปกรณ์ ห รื อเครื่องมือป้ องกัน อุบั ติเหตุที่ อาจเกิด ขึ้น จากการปฏิ บั ติงาน
อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องปฐมพยาบาลไว้ประจารถขนมูลฝอยทั่วไปด้วย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และผ่านการฝึกอบรม
ให้ มี ค วามรู้ด้ านสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ในการท างานตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อ นไข
ที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๑ กาหนดการขนมูลฝอยทั่วไปต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือกาหนดวันในการขนตามประเภทมูลฝอย
หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
(๒) ใช้ ย านพาหนะขนมู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ มี ลั ก ษณะตามที่ ก าหนดในข้ อ บั ญ ญั ติ
และต้องมีการทาความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บ
ยานพาหนะเป็นประจาทุกวัน
(๓) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป
ที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้าไม่ท่วมขัง ทาความสะอาดง่าย มีราง
หรือท่ อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัด น้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัด การตามที่กฎหมายกาหนด
และมีการป้องกันเหตุราคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ
(๔) บริ เวณที่ จ อดเก็ บ ยานพาหนะขนมู ล ฝอยทั่ ว ไปมี ข นาดกว้ า งขวางเพี ย งพอ
มีรางหรือท่อระบายน้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับ
ให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
(๕) ต้องมีมาตรการควบคุมกากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง
ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะ ดังนี้
(๑) ตัว ถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิ ด
เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุขนถ่าย และทาความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
(๒) มีก ารป้ อ งกั น หรือ มีก ารติ ด ตั้ งภาชนะรองรับ น้ าจากมู ลฝอย เพื่ อ มิให้ รั่วไหล
ตลอดการปฏิบัติงาน และน้าเสียจากมูลฝอยไปบาบัดในระบบบาบัดน้าเสีย
(๓) ต้องมีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความราคาญ
และสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

กรณี บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ มอบจากราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การขน
หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปแทนภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดง
ชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมู ลฝอยทั่ ว ไปพร้อ มกั บ แสดงป้ ายที่ สามารถมองเห็ นได้ ชัด เจนโดยให้ ระบุ วิธีก าร
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลนั้นนาไปส่งกาจัดและระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
หรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กรณี บุคคลหรือนิ ติบุคคลซึ่งได้รับอนุญ าต ให้ผู้ได้รับอนุญ าตแสดงชื่อบุ คคลหรือนิติบุคคล
เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนัน้ ไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานรัฐ
หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ ด าเนิ น การภายใต้ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น บุ ค คลซึ่ ง ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มอบให้ดาเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนั กงานส่วนท้องถิ่น ให้ ดาเนิ น กิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็น ธุรกิ จ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้
สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะและการขนถ่ายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่าย
มีการป้องกันน้าซึมหรือน้าเข้า มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) มี ระบบรวบรวมและบ าบั ด น้ าเสี ย และทิ้ งน้ าที่ ระบายออกสู่ ภ ายนอกเป็ น ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบาบัดน้าเสีย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓
การกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๒๔ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ดาเนินการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่กาจัดมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบั ติงาน อุปกรณ์ แ ละเครื่องมือ ป้องกันอัค คีภัยตลอดจนเครื่อ งมือปฐมพยาบาลติด ตั้ งไว้
ในบริเวณสถานที่กาจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย
ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก าจั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไปตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี
และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๕ การกาจัดมูลฝอยทั่วไปต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธี ใดก็ตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้โดยให้ศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทาการก่อสร้างระบบกาจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุม
กากับการดาเนินงานกาจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงงานของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
มากาจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๒๖ การกาจัดมูลฝอยทั่วไปให้ดาเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล
(๒) การเผาในเตาเผา
(๓) การหมักทาปุ๋ยและการหมักทาก๊าชชีวภาพ
(๔) การกาจัดแบบผสมผสาน
(๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒๗ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึ ก ษาความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ และให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละสุ ข ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณพียงพอในการฝั่งกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
เหตุราคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย
(๒) มีพื้ น ที่ แ นวกั น ชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ ฝังกลบมู ลฝอยทั่ ว ไป
เพื่อจัดเป็นพื้นที่สาหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ
และปัญหากลิ่นรบกวน
(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้าใต้ผิวดินจากน้าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัด
ก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม
(๔) มีระบบรวบรวมน้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถ
ป้องกันการปนเปื้อนน้าใต้ดิน และมีกระบวนการบาบัดน้าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(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 ไปไปฝั่ ง กลบ
และปิดบังการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร
หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนาโรค
รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) ต้ องมี ระบบรวบรวมและระบายก๊ าชออกจากหลุ มฝั งกลบ และมี ระบบเผาท าลายก๊ าซ
หรือมีระบบการนาก๊าชไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(๘) มีบ่อสาหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้าใต้ดิน และในระหว่างการดาเนินการฝังกลบ
ให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ข้อ ๒๘ การเผาในเตาเผาต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป
มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

(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
และมีระบบการควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไปให้ได้มาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๖) มีการบาบัดน้าเสียจากระบบกาจัด และน้าเสียใด ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายในสถานที่
กาจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) มีพื้นที่สาหรับเก็บเถ้าหนักที่ที่การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบ
ในการนาเถ้าหนักไปกาจัดเป็นประจา โดยใช้วิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ที่มีการป้องกันน้าชะขี้เถ้าปนเปือ้ นแหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการนาเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(๘) มีพื้นที่สาหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบ
ในการนาเถ้าลอยออกไปกาจัดเป็นประจา โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill)
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีระบบการนาเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ข้อ ๒๙ การหมั ก ท าปุ๋ ย หมั ก และการหมั ก ท าก๊ า ซชี ว ภาพ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนามาหมักทาปุ๋ยหรือทาก๊าชชีวภาพซึ่งอาจมีอาคาร
ที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสมและมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว
(๓) มีระบบบาบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความราคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

(๕) มูลฝอยทั่ ว ไปจากการคัด แยกส่วนที่ หมั กท าปุ๋ยหรือหมั กท าก๊าชชี วภาพไม่ ได้
ต้ อ งมี ร ะบบก าจั ด หรื อ ส่ งไปก าจั ด โดยวิธี ก ารฝั งกลบอย่ างถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลหรื อ การเผาในเตาเผา
หรืออาจมีการนามูลฝอยทั่วไปที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์
(๖) ต้องบาบัดน้าชะมูลฝอยทั่วไป น้าเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักทาปุ๋ย
หรือทาก๊าชชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) กรณีหมักทาก๊าชชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนาก๊าชชีวภาพไปใช้ประโยชน์
และมีระบบเผาก๊าชทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าชชีวภาพหยุดการทางาน
ข้อ ๓๐ การก าจั ด แบบผสมผสานโดยใช้ วิ ธี ก ารก าจั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไปมากกว่ า หนึ่ ง วิ ธี
ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีที่กาหนดตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรั บทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๓๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาต
พร้อมกับเอกสารและหลักฐานตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลัก ฐานทันที กรณี ไม่ถูกต้องครบถ้ว น
ให้ เจ้าพนั กงานท้ องถิ่น แจ้งต่อผู้ยื่น คาขอให้แก้ไขเพิ่ม เติมให้ ถูกต้องเพื่ อดาเนิ นการ หาก ไม่ สามารถ
ดาเนิ น การได้ในขณะนั้ น ให้ จัด ทาบัน ทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ได้ รั บ ค าขอซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ งหรือ ครบถ้ ว น
ตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสองให้ ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือ ตามที่ ได้ ข ยายเวลาไว้ แ ล้ วนั้ น แล้ วแต่ ก รณี หากเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่น พิ จารณา
ยังไม่เสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้า (หรือตามที่เห็นสมควร) วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่กาหนดไว้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่แ ห่ งท้องที่ที่ใบอนุญ าตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอ
รับใบแทนใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง
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ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญ ญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตนิ ี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่า งร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๔๐ คาสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต และให้ ถื อ ว่ าผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได้ รับ ทราบค าสั่ งแล้ วตั้ งแต่ เวลาที่ ค าสั่ งไปถึ ง
หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๔๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการขนมูลฝอยทั่วไป
ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
การให้บริการขนและกาจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อที่ ๔๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กาหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินการกิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิ บของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ งให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การด าเนิ น กิ จ การไว้จ นกว่ าจะได้ เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง
ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่ าฝื น ค าสั่ งของเจ้ าพนั ก งานหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งระวางโทษ
ตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ศรชัย ชัยชาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ เก็บ ขน กําจัด และการออกใบอนุญาต
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคูซอด
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
1. คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนรายเดือน
(1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
(2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร
ใหคิดเปนหนวยละทุก ๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย
(เศษสวนไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
(4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว
(1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
(2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
(3) ในกรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
2. คากําจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
(1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
(2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร
ใหคิดเปนหนวยละทุก ๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย
(เศษสวนไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
(4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ข) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว
(1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
(2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร

เดือนละ

20 บาท

เดือนละ

20 บาท

เดือนละ
เดือนละ

30 บาท
50 บาท

ครั้งละ
ครั้งละ

30 บาท
50 บาท

ครั้งละ

80 บาท

เดือนละ

20 บาท

เดือนละ

20 บาท

เดือนละ
เดือนละ

30 บาท
50 บาท

หนวยละ
หนวยละ

30 บาท
50 บาท

(3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร
เดือนละ 80 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ค) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักทองเที่ยวใหคิดเพิ่มในอัตรา 2 บาทตอคนตอวัน
3. คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ 5,000 บาท
(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ 5,000 บาท
4. อัตราคาออกใบแทน (กรณีตนฉบับสูญหายหรือถูกทําลาย)
ฉบับละ 200 บาท

อัตราคาบริการขั้นสูงการใหบริการ เก็บ ขน และกําจัด
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคูซอด
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
๑. คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
(1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
(2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน 10 ลิตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
(4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว
(1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
(2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
(3) ในกรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
2 คากําจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
(1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
(2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร
ใหคิดเปนหนวยละทุก ๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย
(เศษสวนไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
(4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ข) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว
(1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
(2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร
แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร

เดือนละ

30 บาท

เดือนละ

40 บาท

เดือนละ

60 บาท

เดือนละ 100 บาท

ครั้งละ
ครั้งละ

50 บาท
80 บาท

ครั้งละ

100 บาท

เดือนละ

30 บาท

เดือนละ

40 บาท

เดือนละ 60 บาท
เดือนละ 100 บาท

ครั้งละ

50 บาท

ครั้งละ

80 บาท

(3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย
ครั้งละ 100 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ค) คากําจัดขยะมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักทองเที่ยวใหคิดเพิ่มในอัตรา 2 บาทตอคนตอวัน

แบบคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบ................................................................
เขียนที่……………………............………………..
วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ…………
ขาพเจา………………………………….......................……..อายุ……………….. ป สัญชาติ……………............…
อยูบานเลขที่…………….หมูที่……….……..ตรอก/ซอย…………………………..…….ถนน……………………..………………….
แขวง/ตําบล…………………………….เขต/อําเภอ………..…………………………เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ……………….
……………………………………..จังหวัด…………………………หมายเลขโทรศัพท……………………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท………………………………….................………
โดยมีพื้นที่ประกอบการ…………............………ตารางเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท…………………………………………...................……….
…………………….มีคนงาน..............………….คน ใชเครื่องจักรขนาด………….............…….แรงมา
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหนาย…………………...............(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท…………………..........……
ณ บริเวณ……………...........………………….โดยวิธีการ…………………………....................…………..
( ) กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิกู ล และมู ล ฝอยโดยทํ า เป น ธุ ร กิ จ หรื อ ได รั บ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ประเภท
เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดที่…………………………........…………………….
เก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่....…………………………..……
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่..........….……………………………………..…….
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่………………………………….......…..
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น……………………………………พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย
ดังนี้คือ
1) สําเนาบัตรประจําตัว……………………………......………..(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
3.1) .……………………………………………………………………………………
3.2) …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต)
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………........………………….ผูขอรับใบอนุญาต
(…………............………………….)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้………………….................………………………
……………………………………………………………………………………….........................................……………………………..
……………………………………………………………………………………….........................................……………………………..
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ………………………………………………............................………………..
……………………………………………………………………………………….........................................……………………………..
(ลงชื่อ)……………...........…………………….เจาพนักงานสาธารณสุข
(………………………………...............)
ตําแหนง…………………………………........
วันที่…..................................
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)…………………………......……….เจาพนักงานทองถิ่น
(…………………....……………......)
ตําแหนง…………………………..............
วันที่…........................……..

