
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียน 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียน  วาดวยการจัดการ 

มูลฝอยทั่วไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเตมิองคการบรหิาร

สวนตําบลแกงเส้ียนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียนและนายอําเภอเมืองกาญจนบุรี  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตาํบลแกงเส้ียน  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียนตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียน  เรื่อง  การเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบญัญตัิ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวในขอบัญญัตินี้แลว  

หรือขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นแตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนและส่ิงของ 

ที่ไมใชแลว  หรือของเสียทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสีย

ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน 

้หนา   ๓๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



 “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได 

 “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ 

 “มูลฝอยที่ เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยที่ เปนพิษ 

หรืออันตรายจากกิจกรรมตาง ๆ  ในชุมชนที่เปนวัตถุหรือปนเปอนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารพิษ   

สารไวไฟ  สารออกซิไดซ  สารเปอรออกไซด  สารระคายเคือง  สารกัดกรอน  สารท่ีเกิดปฏิกิริยาไดงาย  

สารที่เกิดระเบิดได  สารที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม  สารหรือส่ิงอื่นใดที่อาจกอ 

หรือมีแนวโนมที่จะใหเกิดอันตรายแกบุคคล  สัตว  พืช  ทรัพยสิน  หรือส่ิงแวดลอม  แตไมรวมถึงมูลฝอยทั่วไป  

มูลฝอยติดเชื้อ  กากกัมมันตรังสี  และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 “การจัดการมูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ  ขน  

และกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวท่ีไหลชะผานหรือของเหลวท่ีออกมาจาก 

มูลฝอยทั่วไป  ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

 “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปน

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

 “ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย”  หมายความวา  ประชาชน  และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  

สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีเปนแหลงกําเนิดมูลฝอย 

 “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียน 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียน 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

้หนา   ๓๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ  ๗  การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น 

 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซึ่งตองจัดการ 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวและผูดําเนินกิจการ

รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๘  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการเก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไปแทน  

หรือจะอนุญาต  ใหบุคคลใดดําเนินกิจการเก็บ  ขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีราชการสวนทองถิ่น 

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการเก็บ  ขน  มูลฝอยทั่วไปแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใด 

ดําเนินกิจการเก็บ  ขน  มูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

แลวแตกรณี  และเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๙  หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป  

นอกจากถาย  เท  ทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให 

ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานท่ีถาย  เท  หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ 

หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตามที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

้หนา   ๓๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



ขอ  ๑๐  ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บ  

ขน  และกําจัดมูลฝอยทั่วไป  ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคล 

ซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยท่ัวไป

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณีตองดําเนินการเก็บ  

ขนเละกําจัดมูลฝอยท่ัวไปใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอบัญญัตินี้  

รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีเจาหนาท่ีควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

อยางนอยสองคนโดยใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และมาตรการเกี่ยวกบัสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
 

 

สวนที ่ ๑ 

การเกบ็มูลฝอยทัว่ไป 

ขอ  ๑๑  เพ่ือประโยชนในการเก็บมูลฝอยท่ัวไป  ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย  คัดแยกมูลฝอย 

อยางนอยเปนมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  โดยใหคัดแยกมูลฝอย 

นํากลับมาใชใหมออกจากมูลฝอยทั่วไปดวย 

ขอ  ๑๒  ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองมีลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติก

หรือถุงท่ีทําจากวัสดุอ่ืนท่ีมีความเหนียว  ทนทาน  ไมฉีกขาดงาย  ไมรั่วซึม  ขนาดเหมาะสม  และสามารถ

เคล่ือนยายไดสะดวก 

 (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุ 

ที่ทําความสะอาดงาย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิดสามารถปองกันสัตว 

และแมลงพาหะนําโรคได  ขนาดเหมาะสมสามารถเคล่ือนยายไดสะดวก  และงายตอการถายและเทมูลฝอย 

้หนา   ๓๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



 ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง  ใหระบุขอความท่ีทําใหเขาใจไดวา

เปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  โดยมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ  ๑๓ ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในถุง 

หรือภาชนะบรรจุในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณเหมาะสมและมัดหรือปดปากถุงใหแนน 

เพ่ือปองกันการหกหลนของมูลฝอยดังกลาว  กรณีบรรจุในภาชนะตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม 

และมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ 

ขอ  ๑๔  ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม  อาคารชุด  หอพัก  หรือโรงแรม 

ที่มี จํานวนหองพักตั้งแตแปดสิบหองขึ้นไป  หรือมี พ้ืนที่ใชสอยมากกวาส่ีพันตารางเมตรขึ้นไป   

หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  

หรือสถานที่ใด ๆ  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน  จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป  

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  หรือภาชนะรองรับท่ีมีขนาดใหญตามความเหมาะสม

หรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๑๕  ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะท่ีมีการปองกันน้ําฝน  หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน 

 (๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม  (๑)  ตองเรียบ  มีการปองกันน้ําซึม

หรือน้ําเขา  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  

และมีการระบายอากาศ 

 (๓) มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ

ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

 (๔) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

 (๕) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไป  มีขอความ 

ที่มีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยท่ัวไป 

และอยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

้หนา   ๓๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



ขอ  ๑๖  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนไปตามหลักเกณฑ

และสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด  

สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได  ขนาดเหมาะสมสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกและงายตอการถาย

และเทมูลฝอย 

 (๒)  มีขอความวา  “มูลฝอยทั่วไป”  หรือ  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  แลวแตกรณี  

และมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ  ๑๗  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ  ซึ่งมีปริมาตร

ตั้งแตสองลูกบาศกเมตรขึ้นไป  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปดมิดชิดสามารถปองกันสัตว 

และแมลงพาหะนําโรคได  สะดวกตอการขนถายมูลฝอย  และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย   

มีระบบรวบรวมและปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอน  สูส่ิงแวดลอม 

 (๒)  มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณ 

ที่เหมาะสมสะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร  แยกเปนสัดสวนเฉพาะ  พ้ืนฐานเรียบ  

มั่งคง  แข็งแรง  ทําความสะอาดงาย  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิงหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสีย

ไปจัดการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด  หางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบ

หรือปรุงอาหารตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๑๘  ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับไปใชใหม  

หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญในที่หรือทางสาธารณะ 

ตามความเหมาะสม 

ขอ  ๑๙  ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น  

ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บมูลฝอยท่ัวไป

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

้หนา   ๓๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงาน  ซึ่งทําหนาท่ีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 

และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว 

ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและไดรับความรูดานสุขอนามัย

และความปลอดภัยในการทํางาน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๐ ในกรณีท่ีราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่น 

มอบใหดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น   

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

มูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี   

ที่จัดใหมีสถานที่คัดแยกมูลฝอยท่ัวไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เปนพ้ืนที่เฉพาะ  มีขนาดเพียงพอ  เหมาะสมสามารถรองรับมูลฝอยท่ัวไป 

ที่จะนําเขามาคัดแยกได  มีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 

 (๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ  ไดชัดเจน 

 (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 (๔) จัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  อางลางมือที่สะอาดเพียงพอสําหรับใชงานและชําระลางรางกาย 

 (๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

 (๖) มีการปองกันฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  หรือการดําเนินการ 

ที่อาจใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

 (๗) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย  และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

 (๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําทิ้งท่ีระบายออกสูภายนอกเปนไป 

ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะท่ีไมเปนการคา 

หรือแสวงหากําไรตองแจงราชการสวนทองถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู  และใหราชการสวนทองถิ่น

กํากับดูแลการดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

้หนา   ๓๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



ขอ  ๒๑  หามมิใหผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปนแหลงกําเนิด 

มูลฝอยท่ัวไปท้ิงส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน   

ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ   

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 

สวนที ่ ๒ 

การขนมูลฝอยทัว่ไป 

ขอ  ๒๒  ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น   

ท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขนมูลฝอยท่ัวไป

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยทั่วไป  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีขนมูลฝอยท่ัวไป  และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน  อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องปฐมพยาบาลไวประจํารถ 

ขนมูลฝอยท่ัวไปดวย 

ผูปฏิบัติงานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และผานการฝกอบรม  

ใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๓  การดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภท  หรือกําหนดวันในการขนตามประเภทมูลฝอย

หรือตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

 (๒) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  และตองมี

การทําความสะอาดยานพาหนะ  อุปกรณตาง ๆ   ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป  และบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะ

เปนประจําทุกวัน 

 

้หนา   ๓๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



 (๓) ตองจัดใหมีสถานท่ีลางยานพาหนะ  รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการขน 

มูลฝอยท่ัวไปที่มีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ทนทาน  มีความลาดเอียง  น้ําไมทวมขัง  ทําความสะอาดงาย  

มีรางหรือทอระบายน้ําเสีย  หรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด  

และมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 

 (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ  มีราง

หรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับ 

ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

 (๕) ตองมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยทั่วไป  เพ่ือปองกันการลักลอบทิ้ง 

 ขอ  ๒๔  ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

 (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด  

เปนแบบที่งายตอการบรรจุขนถาย  และทําความสะอาด  ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับท่ีปลอดภัย 

ตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะขนถายมูลฝอยทั่วไป 

 (๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย  เพ่ือมิใหรั่วไหล 

ตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

 (๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญ  

และสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการขนหรือกําจัด

มูลฝอยท่ัวไปแทนภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น  ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ

สวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดาน 

ของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปพรอมกับแสดงแผนปายท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยใหระบุวิธีการ 

ท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลนั้นนําไปสงกําจัดและระบุชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคล

หรือนิติบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล   

เลขท่ีใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขาง

ทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  
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ระบุชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณ 

ที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ  ๒๕  ในกรณีที่มีความจําเปน  ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่น 

มอบใหดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคล 

ซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  อาจจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยท่ัวไปก็ได 

 สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะและการขนถายที่เปนไปตามหลักเกณฑ

และสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีลักษณะเปนอาคาร  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปท่ีตองพักรอการขนถาย  

มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา  มีการระบายอากาศ  และแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 (๒) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  

หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําท้ิงระบายออกสูภายนอกเปนไป 

ตามเกณฑมาตรฐานคณุภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   สวนที่  ๓ 

การกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

ขอ  ๒๖  ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น 

ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

แลวแตกรณี  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไป  และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว  อุปกรณและเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน  อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว 

ในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปดวย 
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ผูปฏิบัติหนาที่กําจัดมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป   

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๗  การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  กําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  โดยใหศึกษา

ความเหมาะสมและความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป  และมีมาตรการควบคุม

กํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยทั่วไป  ในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  

เพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและส่ิงแวดลอม 

 (๒)  ไมนําส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  

ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ   

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  มูลฝอยติดเชื้อ  และมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชนมากําจัดรวมกับมูลฝอยท่ัวไป 

ขอ  ๒๘  การกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหดําเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด  ดังตอไปนี้ 

 (๑) การฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล 

 (๒) การเผาในเตาเผา 

 (๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาชชีวภาพ 

 (๔) การกําจัดแบบผสมผสาน 

 (๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

ขอ  ๒๙  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม  มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตราย  

เหตุรําคาญ  หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย 

 (๒) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยท่ัวไป   

เพ่ือจัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ  

และปญหากล่ินรบกวน 
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 (๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัดกนบอ

ดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

 (๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถปองกัน

การปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 (๕) มีการใชดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนํามูลฝอยทั่วไปไปฝงกลบ   

และปดการฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตร

หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม  เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง

พาหะนําโรค  รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 (๖) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  

หรือการดําเนนิการที่อาจกอใหเกดิเหตุราํคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาชออกจากหลุมฝงกลบ  และมีระบบเผาทําลายกาช  

หรือมีระบบการนํากาชไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

 (๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวางการดําเนินการฝงกลบ  

ใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตอราชการสวนทองถิ่นดวย 

ขอ  ๓๐  การเผาในเตาเผาตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ผลการศึกษา

ความเหมาะสมและความเปนไปได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยท่ัวไป   

มีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 (๒) มีที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไปท่ีเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามขอบัญญัตินี้ 

 (๓) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ เผามูลฝอยทั่วไป   

เพ่ือจัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไมถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา 

และปญหากล่ินรบกวน 

 (๔) ตองเผามูลฝอยทั่วไปท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวาแปดรอยหาสิบองศาเซลเซียส   

และมีระบบการควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยท่ัวไปใหไดมาตรฐานควบคุม

การปลอยท้ิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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 (๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน  

หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 (๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน

สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๗) มีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีระบบ

ในการนําเถาหนักไปกําจัดเปนประจํา  โดยใชวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  (Sanitary  Landfill)   

ที่มีการปองกันน้าํชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดนิและใตดิน  หรือมีระบบการนาํเถาหนกัไปใชประโยชนอยางอื่น 

 (๘) มีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาลอยที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีระบบ

ในการนําเถาลอยออกไปกําจัดเปนประจํา  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย  (Secured  Landfill)  

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  หรือมีระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอื่น 

ขอ  ๓๑ การหมักทําปุยหมักและการหมักทํากาซชีวภาพ  ตองดําเนินการใหเปนไป 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 

 (๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือนํามาหมักทําปุยหรือทํากาชชีวภาพ  ซึ่งอาจมีอาคาร 

ที่มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมและมีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว 

 (๓) มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 

 (๔) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  ฝุนละออง  กล่ิน  เสียง  ความส่ันสะเทือน   

หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 (๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาชชีวภาพไมได   

ตองมีระบบกําจัด  หรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา   

หรืออาจมีการนํามูลฝอยทั่วไปที่นํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

 (๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไป  น้ําเสียจากสถานที่คัดแยก  และสถานที่หมักทําปุย 

หรือทํากาชชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๗) กรณีหมักทํากาชชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาชชีวภาพไปใชประโยชน  

และมีระบบเผากาชทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาชชีวภาพหยุดการทํางาน 
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ขอ  ๓๒ การกําจัดแบบผสมผสานโดยใชวิธีการกํา จัดมูลฝอยท่ัวไปมากกวาหนึ่ งวิธี   

ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวิธีที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ  ๓๓  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ  ๓๔  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ...........) 

 (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

 ขอ  ๓๕  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคาํขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 
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ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๓๖  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๓๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๓๘  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

 (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๔๐  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
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ขอ  ๔๑  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๔๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๔๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 
 

 

ขอ  ๔๔  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  

มูลฝอยทั่วไปของราชการสวนทองถิ่น  หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

จะตองเสียคาธรรมเนียม  การใหบริการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยท่ัวไปแกราชการสวนทองถิ่น 

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๔๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครัง้แรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

้หนา   ๓๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินการกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมติดตอกันเกินกวาสองครัง้  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ  ๔๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

 หมวด  ๕ 

คาบรกิารขั้นสูง 
 

 

ขอ  ๔๗  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๔๘  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญัตนิี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไว  

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ  ๔๙  ผูใดประกอบกิจการโดยไดรับใบอนุญาตมากอนขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับและใบอนุญาต 

ยังไมหมดอายุใหผูนั้นประกอบกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตจะหมดอายุและตองปฏิบัติตามขอกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สมชาย  ฟกทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแกงเส้ียน 

้หนา   ๓๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียน 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.  2561 

 

1. คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

 (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 

  (1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร เดือนละ 60 บาท 

  (2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  20  ลิตร   

   แตไมเกิน  500  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย   

   ทุก ๆ  20  ลิตร  ในอัตราตอหนวย หนวยละ 60 บาท 

   (เศษสวนไมเกิน  10  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกิน  10  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

  (3) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  500  ลิตร 

   แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร เดือนละ 1,500 บาท 

  (4) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 

   ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร 

   ในอัตราตอหนวย หนวยละ 1,500 บาท 

   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

  (1) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  500  ลิตร ครั้งละ 100 บาท 

  (2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  500  ลิตร   

   แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 200 บาท 

  (3) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  1  ลูกบาศกเมตร   

   ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร 

   ในอัตราตอหนวย หนวยละ 200 บาท 

   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

2. คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

 (ก) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 

  (1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร เดือนละ 40 บาท 

  (2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  20  ลิตร   

   แตไมเกิน  500  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย 

   ทุก ๆ  20  ลิตร  ในอัตราตอหนวย หนวยละ 36 บาท 

   (เศษไมเกิน  10  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกิน  10  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

  (3) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  500  ลิตร   

   แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร เดือนละ 1,800 บาท 



  (4) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 

   ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร   

   ในอัตราตอหนวย หนวยละ 1,800 บาท 

   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 (ข) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

  (1) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  500  ลิตร หนวยละ 30 บาท 

  (2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  500  ลิตร 

   แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร หนวยละ 60 บาท 

  (3) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  1  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย   

   ทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย หนวยละ 60 บาท 

   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 (ค) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  กรณีสถานท่ีพักนักทองเท่ียว 

  ใหคิดเพ่ิมในอัตรา 2  บาทตอคนตอวัน 

3. คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจ

หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 (ก)  รับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 5,000 บาท 

 (ข)  รับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 7,500 บาท 
 



อัตราคาบริการข้ันสูงการใหบริการ  เก็บ  ขน  และกําจัดข้ันสูง 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียน 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.  2561 

 

๑.  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

 (ก)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 
  (1)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร เดือนละ 65 บาท 
  (2)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  20  ลิตร   

   แตไมเกิน  500  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย 
   ทุก ๆ  20  ลิตร  ในอัตราตอหนวย หนวยละ 65 บาท 
   (เศษไมเกิน  10  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกิน  10  ลิตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
  (3)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  500  ลิตร 
   แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร เดือนละ 3,250 บาท 

  (4)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร   
   ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร   
   ในอัตราตอหนวย หนวยละ 3,250 บาท 

   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 
   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 (ข)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

  (1)  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  500  ลิตร ครั้งละ 125 บาท 
  (2)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  500  ลิตร   
   แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 245 บาท 

  (3)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  1  ลูกบาศกเมตร   
   ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร 
   ในอัตราตอหนวย หนวยละ 245 บาท 

   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 
   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
2.  คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

 (ก) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 
  (1)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร เดือนละ 155 บาท 
  (2)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  20  ลิตร   

   แตไมเกิน  500  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย 
   ทุก ๆ  20  ลิตร  ในอัตราตอหนวย หนวยละ 155 บาท 
   (เศษสวนไมเกิน  10  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกิน  10  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
  (3)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  500  ลิตร   
   แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 8,000 บาท 



  (4)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร   

   ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร  

   ในอัตราตอหนวย หนวยละ 8,000 บาท 

   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 (ข) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

  (1)  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  500  ลิตร หนวยละ 130 บาท 

  (2)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  500  ลิตร 

   แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร หนวยละ 250 บาท 

  (3)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 

   ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร 

   ในอัตราตอหนวย หนวยละ 250 บาท 

   (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 (ค) คากําจัดขยะมูลฝอยท่ัวไป  กรณีสถานท่ีพักนักทองเท่ียว 

  ใหคิดเพ่ิมในอัตรา 2  บาทตอคนตอวัน 
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         (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
         (........................................................) 

 

คําขอเลขท่ี........../............. 
(เจาหนาท่ีกรอก) 

 



สวนของเจาหนาท่ี 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน...............................พ.ศ.  ............ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 
   ไมครบ  คือ 

๑).......................................................................................................... 
๒).......................................................................................................... 
๓).......................................................................................................... 

 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................... 
        (..........................................................) 

        ตําแหนง............................................................... 
 
 

 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน...............................พ.ศ.  ............ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 
   ไมครบ  คือ 

๑).......................................................................................................... 
๒).......................................................................................................... 
๓).......................................................................................................... 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ภายใน........วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 

 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................... 
        (..........................................................) 

        ตําแหนง............................................................... 



 
 
 
 

ท่ี  กจ  ๗๑๐๐๑/ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
 ๒๒๕  หมู  ๕  ตําบลแกงเสี้ยน  อําเภอเมืองฯ 
 จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

   
 วัน...........เดือน............................พ.ศ................ 
 
เรื่อง คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ 
เรียน .................................................................................. 
อางถึง ใบรับคําอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี.......................ลงวันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ............... 
 ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................. 
และราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามท่ีอางถึงนั้น 
 เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี  เครื่องมือหรืออุปกรณ  ระบบกําจัด
หรือบําบัดของเสียและอ่ืน ๆ  ของสถานท่ีประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง  ครบถวน  ตามท่ีกําหนดไว
ในขอกําหนดของทองถ่ิน  ดังนี้ 

๑)  .......................................................................................................................................... 
๒)  .......................................................................................................................................... 
๓)  .......................................................................................................................................... 
๔)  .......................................................................................................................................... 
ฉะนั้น  จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพ่ือเจาพนักงานทองถ่ินจะไดดําเนินการพิจารณา 

การอนุญาตตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

    (ลงชื่อ) 
            (.........................................) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
                เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
โทร.  ๐๓๔-๕๑๐๗๙๗  ตอ  ๑๐๑ 
โทรสาร  ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔ 



 

 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ..........................................................................................................โทร.......................................... 
ท่ี  ....................................................................วันท่ี............................................................................................... 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน 
 ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................................... 
และไดออกใบรับคําขออนุญาต  เลขท่ี.................ลงวันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ..........................นั้น 
 จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี  เครื่องมือหรืออุปกรณ  ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสีย
และอ่ืน ๆ  ของสถานท่ีประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 
   ครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 
   ไมครบ  ดังนี้ 

๑)  ................................................................................... 
๒)  ................................................................................... 
๓)  ................................................................................... 
๔)  ................................................................................... 

ฉะนั้น  จึงมีความเห็นวา  สมควรอนุญาต 
   สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

๑)  ............................................................................... 
๒)  .............................................................................. 
๓)  ................................................................................. 
๔)  ................................................................................. 

   ไมสมควรอนุญาต 
   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
  (......................................................) 

ตําแหนง........................................................ 
เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 



 
 
 

 
ท่ี  กจ  ๗๑๐๐๑/ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
 ๒๒๕  หมู  ๕  ตําบลแกงเสี้ยน  อําเภอเมืองฯ 
 จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

   
 วัน...........เดือน............................พ.ศ................ 

 
เรื่อง แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................. 
เรียน .................................................................................. 
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต  เลขท่ี...................ลงวันท่ี..............เดือน......................พ.ศ..................... 
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑.  ........................................................................................................... 
 ๒.  ........................................................................................................... 

ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................ 
และราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึงนั้น 
 เนื่องจากมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคําสั่งไมอนุญาตได  
ภายในเวลา  ๓๐  วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอดังกลาว  ดังนี้ 

๑)  ...................................................................................................... 
๒)  ........................................................................................................ 
๓)  ........................................................................................................ 
ดังนั้น  จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา  ๑๕  วันนับแตวันท่ี..........................  

และตองขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้ดวย 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

    (ลงชื่อ) 
            (.........................................) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
                เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
โทร.  ๐๓๔-๕๑๐๗๙๗  ตอ  ๑๐๑ 
โทรสาร  ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔ 



 
 
 
 

ท่ี  กจ  ๗๑๐๐๑/ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
 ๒๒๕  หมู  ๕  ตําบลแกงเสี้ยน  อําเภอเมืองฯ 
 จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 
 
 วัน...........เดือน............................พ.ศ................ 

 
เรื่อง แจงการอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................... 
เรียน .................................................................................. 
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ.  ................. 

ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................ 
และราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น 
 บัดนี้  เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว  จึงขอใหทานมาติดตอ
ขอรับใบอนุญาต  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน  ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือนี้ 
 ท้ังนี้  หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว  กรุณาแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
    (ลงชื่อ) 
            (.........................................) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
                เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
โทร.  ๐๓๔-๕๑๐๗๙๗  ตอ  ๑๐๑ 
โทรสาร  ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔ 



 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ......................................... 

 
เลมท่ี.............เลขท่ี............/.................. 
 

(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให................................................................สัญชาติ............................. 
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี..............ตําบล............................อําเภอ............................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท..................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท............................................. 
ตั้งอยูเลขท่ี.........หมูท่ี..............ตําบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

อัตราคาธรรมเนียมปละ......................................บาท  (..........................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี...........เลขท่ี.........................ลงวนัท่ี............................................ 

(๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ในขอกําหนดทองถ่ิน 

(๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตได 

(๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
(๔.๑)  ............................................................................................... 
(๔.๒)  ................................................................................................ 

 (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ.......................... 
 (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันท่ี...............เดือน....................................พ.ศ........................... 

 
 

(ลงชื่อ)........................................................ 
       (......................................................) 

ตําแหนง........................................................ 
     เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 

 
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาทถวน 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 



รายการตอใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 
 
 
 

ท่ี  กจ  ๗๑๐๐๑/ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
 ๒๒๕  หมู  ๕  ตําบลแกงเสี้ยน  อําเภอเมืองฯ 
 จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 
 
 วัน...........เดือน............................พ.ศ................ 

 
เรื่อง คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
เรียน .................................................................................. 
อางถึง (๑)  ใบรับคําอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ................... 
 (๒)  หนังสือแจงคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ  ท่ี.................ลว................ 
 ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................... 
และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการใหถูกตอง  
ครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินภายในเวลาท่ีกําหนดตามท่ีอางถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการใหถูกตอง  ครบถวน  
ตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน  ดังนี้ 

๑.  ..................................................................................................... 
๒.  ..................................................................................................... 
๓.  ..................................................................................................... 
๔.  ..................................................................................................... 
ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

เจาพนักงานทองถ่ินจึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามท่ีไดยื่นคําขอไว 
อนึ่ง  หากทานไมพอใจคําสั่งนี้  ทานมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได 

ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งนี้ 
ท้ังนี้  การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง  เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับ  

ตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
    (ลงชื่อ) 
            (.........................................) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
                เจาพนักงานทองถ่ิน 

 


