กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

		

( ร่าง )
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล……………………..
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. ….
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โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต�ำบล……..................…
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล…….........…และนายอ�ำเภอ…..…......................จึงตราข้อบัญญัติ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนิ เี้ รียกว่า “ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบล........……………….การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
พ.ศ. ….”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล…......……. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น แต่ไม่รวมถึงมูลฝอย
ติดเชือ้ มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิง่ ของทีไ่ ม่ใช้แล้ว หรือของเสียทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบ
กิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดบิ ของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์เสือ่ มคุณภาพ และ
ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“มูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่หรือน�ำมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตรายจากกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชนทีเ่ ป็นวัตถุหรือปนเปือ้ นสารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง
สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือ
สิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะท�ำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รวมถึง
มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า กระบวนการด�ำเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอย
ทั่วไป
“น�้ำชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไป ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
หลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส�ำหรับแต่ละครอบครัว
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“ผูซ้ งึ่ ก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร สถานประกอบการ
สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดมูลฝอย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล..........................
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล........…………
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล………….เป็นผูร้ กั ษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
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ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ ราชการส่วนท้องถิน่ อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิน่ อืน่
ด�ำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด�ำเนินการขน หรือก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป
แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ หรืออาจอนุญาตให้บคุ คลใดเป็นผูด้ ำ� เนินกิจการรับท�ำการขน หรือ
ก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด�ำเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการขน หรือ
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการด�ำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด�ำเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือจะอนุญาต
ให้บุคคลใดด�ำเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกาศก�ำหนดเขตพืน้ ทีท่ รี่ าชการส่วนท้องถิน่ มอบให้บคุ คลอืน่ ด�ำเนินการขนมูลฝอยทัว่ ไปแทน
หรือเขตพืน้ ทีก่ ารอนุญาตให้บคุ คลใดด�ำเนินกิจการขนมูลฝอยทัว่ ไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�ำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากถ่าย เท ทิ้ง
หรือก�ำจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�ำหนดหรือจัดให้
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะหรือก�ำหนดให้มี
วิธีก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่ก�ำหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ด�ำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�ำเนินการขน และก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ บุคคลซึง่ ได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้ดำ� เนินกิจการ
รับท�ำการขน และก�ำจัดมูลฝอยทัว่ ไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี
ต้องด�ำเนินการเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ในการจัดการมูลฝอยทัว่ ไปต้องจัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ วบคุมก�ำกับในการจัดการมูลฝอยทัว่ ไปอย่างน้อยสองคน
โดยให้มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยทั่วไป
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ข้อ ๙ เพือ่ ประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทัว่ ไป ให้ผซู้ งึ่ ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอย
ทัว่ ไปและมูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คดั แยกมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทัว่ ไปด้วย
ข้อ ๑๐ ถุงหรือภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ถุงส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ตอ้ งเป็นถุงพลาสติกหรือถุงทีท่ ำ� จากวัสดุอนื่
ที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
(๒) ภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ต้องท�ำจากวัสดุที่ท�ำความสะอาดง่าย
มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรคได้ ขนาดเหมาะสม
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
ถุงหรือภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึง่ ให้ระบุขอ้ ความทีท่ ำ� ให้เข้าใจได้วา่ เป็น
มูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุ
ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณทีเ่ หมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพือ่ ป้องกันการหกหล่นของมูลฝอย
ดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตอ้ งบรรจุในปริมาณทีเ่ หมาะสมและมีการท�ำความสะอาดภาชนะบรรจุนนั้ เป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมอ
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจ�ำนวนห้องพัก
ตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่
สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มที พี่ กั รวมมูลฝอยทัว่ ไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ หรือ
ภาชนะรองรับทีม่ ขี นาดใหญ่ตามความเหมาะสมหรือตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๑๓ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะทีม่ กี ารป้องกันน�ำ้ ฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไป
และมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน�้ำซึมหรือน�้ำเข้า ท�ำด้วยวัสดุ
ที่ทนทาน ท�ำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค และมีการระบายอากาศ
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(๓) มีรางหรือท่อระบายน�้ำเสียหรือระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อรวบรวมน�้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๕) มีการก�ำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า
“ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่
ห่างจากแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนด
โดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๔ ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ท�ำจากวัสดุทที่ ำ� ความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รวั่ ซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงพาหะน�ำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสี
ของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่
สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รวั่ ซึม มีลกั ษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรคได้ สะดวก
ต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท�ำความสะอาดได้งา่ ย มีระบบรวบรวมและป้องกันน�ำ้ ชะมูลฝอยไหลปนเปือ้ น
สู่สิ่งแวดล้อม
(๒) มีการท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม
สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ท�ำความ
สะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน�ำ้ ทิง้ หรือระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย เพือ่ รวบรวมน�ำ้ เสียไปจัดการตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนด ห่างจากแหล่งน�ำ้ เพือ่ การอุปโภคบริโภคและสถานทีป่ ระกอบหรือปรุงอาหารตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ก�ำหนด
โดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๖ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ จัดให้มภี าชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะ
รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๗ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ทีด่ ำ� เนินการภายใต้ขอ้ ตกลงร่วมกัน บุคคลซึง่ ราชการส่วนท้องถิน่ มอบให้ดำ� เนินการเก็บมูลฝอยทัว่ ไปภายใต้การควบคุม
ดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บ
มูลฝอยทัว่ ไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มผี ปู้ ฏิบตั งิ าน
ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทัว่ ไป และจัดให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี แ ละได้ รั บ ความรู ้ ด ้ า นสุ ข อนามั ย
และความปลอดภัยในการท�ำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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ข้อ ๑๘ ในกรณีทรี่ าชการส่วนท้องถิน่ ราชการส่วนท้องถิน่ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิน่
อื่นที่ด�ำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�ำเนินการเก็บ ขน หรือก�ำจัดมูลฝอย
ทัว่ ไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ และบุคคลซึง่ ได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้ดำ� เนิน
กิจการรับท�ำการเก็บ ขน หรือก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี ทีจ่ ดั ให้มสี ถานทีค่ ดั แยกมูลฝอยทัว่ ไป ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะน�ำเข้ามาคัดแยกได้
มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๔) จัดให้มีห้องน�้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส�ำหรับใช้งานและช�ำระล้างร่างกาย
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค
(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญ
หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ�ำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย และน�้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน�้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
ในกรณีวสิ าหกิจชุมชนหรือกลุม่ ชุมชนด�ำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะทีไ่ ม่เป็นการค้าหรือแสวงหาก�ำไร
ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิน่ ทีว่ สิ าหกิจชุมชนหรือกลุม่ ชุมชนนัน้ ตัง้ อยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิน่ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก�ำเนิดมูลฝอยทั่วไป
ทิง้ สิง่ ของทีไ่ ม่ใช้แล้วหรือของเสียทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดบิ ของเสียทีเ่ กิดขึน้
ในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปน
กับมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๒๐ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ทีด่ ำ� เนินการภายใต้ขอ้ ตกลงร่วมกัน บุคคลซึง่ ราชการส่วนท้องถิน่ มอบให้ดำ� เนินการขนมูลฝอยทัว่ ไปภายใต้การควบคุม
ดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ และบุคคลซึง่ ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้ดำ� เนินกิจการรับท�ำการขนมูลฝอย
ทั่วไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งท�ำหน้าที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือป้องกันอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน อุปกรณ์และเครือ่ งมือป้องกันอัคคีภยั ตลอดจน
เครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ�ำรถขนมูลฝอยทั่วไปด้วย
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ผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี และผ่านการฝึกอบรม
ให้มคี วามรูด้ า้ นสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่
ก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๑ การด�ำเนินการขนมูลฝอยทัว่ ไปต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือก�ำหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
(๒) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ ไปทีม่ ลี กั ษณะตามทีก่ ำ� หนดในข้อบัญญัตนิ ี้ และต้องมีการท�ำความสะอาด
ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะเป็นประจ�ำทุกวัน
(๓) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะ
เป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น�้ำไม่ท่วมขัง ท�ำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน�้ำเสีย
หรือระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อรวบรวมน�้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก�ำหนด และมีการป้องกันเหตุร�ำคาญและผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน�้ำเสีย
จากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
(๕) ต้องมีมาตรการควบคุมก�ำกับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง
ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ตัวถังบรรจุมลู ฝอยทัว่ ไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รวั่ ซึม มีลกั ษณะปกปิด เป็นแบบทีง่ า่ ยต่อการบรรจุ
ขนถ่าย และท�ำความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะ
ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
(๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน�้ำจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และ
น�ำน�้ำเสียจากมูลฝอยไปบ�ำบัดในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ�ำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร�ำคาญ และสามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
กรณีบคุ คลหรือนิตบิ คุ คลซึง่ ได้รบั มอบจากราชการส่วนท้องถิน่ ให้เป็นผูด้ ำ� เนินการขนหรือก�ำจัดมูลฝอยทัว่ ไป
แทนภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือ
ทีม่ ขี นาดสามารถมองเห็นได้ชดั เจนไว้ทภี่ ายนอกตัวถังด้านข้างทัง้ สองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ ไปพร้อมกับ
แสดงแผ่นป้ายขนาดทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจนโดยให้ระบุวธิ กี ารทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ มอบให้บคุ คลนัน้ น�ำไปส่งกําจัด
และระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคล
ภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กรณีบคุ คลหรือนิตบิ คุ คลซึง่ ได้รบั อนุญาต ให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตแสดงชือ่ บุคคลหรือนิตบิ คุ คล เลขทีใ่ บอนุญาต
ของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ทภี่ ายนอกตัวถังด้านข้างทัง้ สองด้านของยานพาหนะ
ขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลนัน้ ไว้ทยี่ านพาหนะขนมูลฝอยทัว่ ไปในบริเวณทีบ่ คุ คลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ด�ำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�ำเนินการเก็บ
และขนมูลฝอยทัว่ ไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ และบุคคลซึง่ ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
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ให้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้
สถานีขนถ่ายมูลฝอยทัว่ ไปตามวรรคหนึง่ ต้องมีลกั ษณะและการขนถ่ายทีเ่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีลกั ษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทัว่ ไปทีต่ อ้ งพักรอการขนถ่าย มีการป้องกัน
น�้ำซึมหรือน�้ำเข้า มีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค ฝุน่ ละออง กลิน่ เสียง ความสัน่ สะเทือน หรือการด�ำเนินการ
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย และน�้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน�้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
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ข้อ ๒๔ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ด�ำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ และบุคคลซึง่ ได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้ดำ� เนินกิจการรับท�ำการ
ก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มี
ผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� จัดมูลฝอยทัว่ ไป และจัดให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
ดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือป้องกันอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน อุปกรณ์และเครือ่ งมือป้องกันอัคคีภยั
ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีก่ ำ� จัดมูลฝอยทัว่ ไปตามวรรคหนึง่ ต้องได้รบั การตรวจสุขภาพประจ�ำปี และผ่านการฝึกอบรม
ให้มคี วามรูด้ า้ นสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่
ก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๕ การก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำจัดมูลฝอยทัว่ ไปโดยวิธหี นึง่ วิธใี ดตามทีก่ ำ� หนดในข้อบัญญัตนิ ี้ โดยให้ศกึ ษาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้กอ่ นท�ำการก่อสร้างระบบก�ำจัดมูลฝอยทัว่ ไป และมีมาตรการควบคุมก�ำกับการด�ำเนินงานก�ำจัดมูลฝอยทัว่ ไป
ในแต่ละวิธใี ห้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป เพือ่ ป้องกันไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
(๒) ไม่นำ� สิง่ ของทีไ่ ม่ใช้แล้วหรือของเสียทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดบิ
ของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์เสือ่ มคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก�ำจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๒๖ การก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปให้ด�ำเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การเผาในเตาเผา
(๓) การหมักท�ำปุ๋ยและการหมักท�ำก๊าซชีวภาพ
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(๔) การก�ำจัดแบบผสมผสาน
(๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีก�ำหนด
ข้อ ๒๗ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร�ำคาญ หรือ
ความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย
(๒) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเป็นพื้นที่ส�ำหรับ
ปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน�้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ และปัญหากลิ่นรบกวน
(๓) มีระบบป้องกันการปนเปือ้ นของน�ำ้ ใต้ดนิ จากน�ำ้ ชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและด้านข้าง
ให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม
(๔) มีระบบรวบรวมน�ำ้ ชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพือ่ ส่งไปยังระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีส่ ามารถป้องกันการปนเปือ้ น
น�้ำใต้ดิน และมีกระบวนการบ�ำบัดน�้ำชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน�้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีก ารใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทั บทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารน� ำ มู ล ฝอยทั่ วไปไปฝั ง กลบ และปิ ด การฝั ง กลบ
เมือ่ บ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอนื่ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันกลิน่
การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค ฝุน่ ละออง กลิน่ เสียง ความสัน่ สะเทือน หรือการด�ำเนินการ
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท�ำลายก๊าซ หรือมีระบบ
การน�ำก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(๘) มีบ่อส�ำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน�้ำใต้ดิน และในระหว่างการด�ำเนินการฝังกลบ ให้รายงานผล
การตรวจสอบคุณภาพน�้ำต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ข้อ ๒๘ การเผาในเตาเผาต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบายอากาศ
และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อบัญญัตินี้
(๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเป็นพื้นที่ส�ำหรับ
ปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน�้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน
(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต�่ำกว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพ
อากาศทีป่ ล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทัว่ ไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด�ำเนินการ
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๖) มีการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากระบบก�ำจัด และน�ำ้ เสียใด ๆ ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ภายในสถานทีก่ ำ� จัดให้ได้มาตรฐาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(๗) มีพื้นที่ส�ำหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการน�ำเถ้าหนัก
ไปก�ำจัดเป็นประจ�ำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการป้องกันน�้ำชะขี้เถ้า
ปนเปื้อนแหล่งน�้ำผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการน�ำเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(๘) มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับเก็บเถ้าลอยทีม่ กี ารป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และมีระบบในการน�ำเถ้าลอยออก
ไปก�ำจัดเป็นประจ�ำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีระบบ
การน�ำเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ข้อ ๒๙ การหมักท�ำปุ๋ยและการหมักท�ำก๊าซชีวภาพ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน�ำมาหมักท�ำปุ๋ยหรือท�ำก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาดพื้นที่
เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว
(๓) มีระบบบ�ำบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค ฝุน่ ละออง กลิน่ เสียง ความสัน่ สะเทือน หรือการด�ำเนินการ
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักท�ำปุ๋ยหรือหมักท�ำก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบก�ำจัด หรือ
ส่งไปก�ำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการน�ำมูลฝอยทั่วไปที่น�ำกลับ
มาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์
(๖) ต้องบ�ำบัดน�้ำชะมูลฝอยทั่วไป น�้ำเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักท�ำปุ๋ยหรือท�ำก๊าซชีวภาพ
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) กรณีหมักท�ำก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน�ำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และมีระบบ
เผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท�ำงาน
ข้อ ๓๐ การก�ำจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้องด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีที่ก�ำหนดตามข้อบัญญัตินี้

		

หมวด ๓
ใบอนุญาต

ข้อ ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดด�ำเนินกิจการรับท�ำการขน หรือก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๓๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการขน หรือก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิน่ จะต้องยืน่ ค�ำขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่ก�ำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
(๒) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�ำหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
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ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งต่อผูย้ นื่ ค�ำขอให้แก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ ด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ในขณะนัน้ ให้จดั ท�ำบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนาม
ไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ ออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�ำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�ำหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำ� สัง่ ไม่อนุญาตได้ภายใน
ก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจำ� เป็นแต่ละครัง้ ให้ผขู้ ออนุญาตทราบก่อนสิน้ ก�ำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามทีไ่ ด้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๔ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้า(หรือตามทีเ่ ห็นสมควร)วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
เพียงในเขตอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยืน่ ค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ เมือ่ ได้ยนื่ ค�ำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�ำขอ
รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด ตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ย
ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผยู้ นื่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำส�ำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระทีส่ ำ� คัญ ให้ผยู้ นื่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำใบอนุญาตเดิม
เท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
ข้อ ๔๐ ค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีทไี่ ม่พบผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูร้ บั ใบอนุญาตไม่ยอมรับค�ำสัง่ ดังกล่าว ให้สง่ ค�ำสัง่ โดยทางไปรษณียต์ อบรับ หรือ
ให้ปิดค�ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�ำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�ำสั่งไปถึง หรือวันปิดค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๑ ผูถ้ กู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�ำหรับการประกอบกิจการทีถ่ กู เพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
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ข้อ ๔๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการขนมูลฝอยทั่วไป
ของราชการส่วนท้องถิน่ หรือเขตพืน้ ทีท่ รี่ าชการส่วนท้องถิน่ มอบให้บคุ คลอืน่ ด�ำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
การให้บริการขนและก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๔๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ในวันที่มารับใบอนุญาตส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�ำหรับกรณี
ทีเ่ ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาทีย่ งั ด�ำเนินกิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ชำ� ระ
ค่าปรับเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละยีส่ บิ ของจ�ำนวนค่าธรรมเนียมทีค่ า้ งช�ำระ เว้นแต่ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�ำเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงก�ำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�ำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอำ� นาจสัง่ ให้ผนู้ นั้ หยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ�ำนวน
ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

		

หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง

ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด�ำเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก�ำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
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หมวด ๖
บทก�ำหนดโทษ

		

ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้ใน
บทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)
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ข้อ .. ...........................................................................................................
ข้อ .. ...........................................................................................................
ข้อ .. ...........................................................................................................

(ลงชื่อ)
(………………………………….......)
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล………………
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(ลงชื่อ)

(…………………………)
นายอ�ำเภอ…………………
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�ำจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล……………………..
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. ….
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๑. ค่าขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
		 ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
		 ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย
			 ทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ
			 (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
			 เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
		 ๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
			 แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
		 ๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
			 ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร
			 ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ
			 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
			 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
		 ๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ครั้งละ
		 ๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
					
ครั้งละ
		 ๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร
			 ในอัตราต่อหน่วย
ครั้งละ
			 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
			 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
๒. ค่าก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
		 ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
		 ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย
			 ทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ
			 (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
			 เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
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