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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลจอมหมอกแกว  วาดวยการจัดการมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวและนายอําเภอแมลาว  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เ รียกวา   “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว   

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลเรื่อง  กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

  “มูลฝอยท่ัวไป”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน 

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม 

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก 
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  “มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ตามที่รัฐมนตรี 

ประกาศกําหนด 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย  

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปน 

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

  “ผูที่กอใหเกิดมูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  ประชาชน  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร

ที่พักอาศัย  ธุรกิจรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  สถาบันตาง ๆ  

และสถานที่ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  

องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น

ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวอาจมอบใหบุคคลใด

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว   

หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 
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บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย 

อันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย  

หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ี 

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  หรือเขตพ้ืนที่องคการบริหาร 

สวนตําบลจอมหมอกแกวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการ 

แกองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนด 

อัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ที่พักอาศัย  ธุรกิจรานคา  สถานประกอบการ  

สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  สถาบันตาง ๆ  และสถานที่ท่ีเปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป  

ตองมีการคัดแยกมูลฝอยอยางนอยเปน  ๓  ประเภท  ประกอบดวย  มูลฝอยนํากลับมาใชใหม  มูลฝอยท่ัวไป   

และมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  

ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  

การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ   ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

อยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนกังานทองถิ่นโดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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  (๓) เจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวมที่มีจํานวนหองพักตั้งแต  ๘๐  หองขึ้นไป

หรือมีพ้ืนทีใชสอยมากกวา  ๔,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ธุรกิจรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ   

ตลาด  สถาบันตาง ๆ  ที่มีปริมาณมูลฝอยเกนิ  ๒  ลูกบาศกเมตรตอวัน  ตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไป

ที่มีลักษณะตามขอ  ๕ 

  (๔) ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๔.๑)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะสามารถบรรจุมูลฝอยได 

ไมนอยกวา  ๒  วันมีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวม   

ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

     (๔.๒)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย  มีลักษณะ

ปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  และมีการระบายอากาศดี 

     (๔.๓)  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคาร 

ที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

     (๔.๔)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

     (๔.๕)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไปมีขอความ 

ท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ   

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

  (๕) เจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป   

หามทิ้งของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป  และตองปฏิบัติตาม  (๑)  (๓)   

และ  (๔)  ในกรณีเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่งท่ีมีปริมาณมูลฝอยเกิน   

๒  ลูกบาศกเมตรตอวันตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไปตามความใน  (๔) 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรบัทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปน 

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย 

   (๑.๑)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองไดรับการออกแบบ  ประกอบและสราง 

ใหมีลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของสามารถปองกันการปลิว   

ตกหลนของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนยายมูลฝอยไปยัง 

สถานที่จํากัด 

   (๑.๒)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความดานขางและดานหลังตัวรถ 

เก็บขยะมูลฝอยเพ่ือใหรูวาเปนพาหนะเก็บขนมูลฝอย  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย  ซึ่งมีขนาดและเห็นไดชัด  

ดังนี้ 

รถเกบ็ขนมูลฝอย 

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 

ใบอนุญาตเลขที่............/................... 

ชื่อ.......................................(บริษัทหรือเจาของกิจการและหมายเลขโทรศัพท) 

   (๑.๓)  ตองจัดใหมีถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสนถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๒) กรณีไมมีระบบการกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํามูลฝอย 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถกูสุขลักษณะแหงใด  ใหปฏิบัติตามขอกาํหนดองคการบริหารสวนตาํบลจอมหมอกแกว 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๓.๑) มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินที่ใชกําจัดมูลฝอย 

   (๓.๒) สถานที่หางจากชุมชนและแหลงน้ําธรรมชาติตามหลักสุขาภิบาล 

   (๓.๓) มีระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลตามหลักวชิาการสุขาภิบาล  ตามประเภทของระบบกําจัด  

ดังนี้ 



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๓.๓.๑)  ไมกอใหเกิดการปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยัง 

พ้ืนดินแหลงน้ําใตดิน  และกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

    (๓.๓.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวนําโรค 

    (๓.๓.๓)  ไมเปนที่นารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรก  และเปนเหตุรําคาญ 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอยตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

   (๑.๑) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภท  ๓  ประเภท  คํานิยาม  หรือกําหนดวัน 

ในการขนตามประเภทของมูลฝอย  หรือตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

   (๑.๒) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปใหถูกสุขลักษณะ 



 หนา   ๑๘๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๓) ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่เก็บขนมูลฝอยท่ัวไปตองไดรับการตรวจสุขภาพ 

ประจําปและผานการฝกอบรมใหมคีวามรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑.๔) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน

เก็บขนมูลฝอยท่ัวไป  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  มีอุปกรณ

และเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถเก็บขนมูลฝอยทั่วไปดวย 

   (๑.๕) ตองจัดใหมีสถานท่ีลางยานพาหนะท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  

ทนทาน  มีความลาดเอียง  น้ําไมทวมขัง  ทําความสะอาดงาย  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียเชื่อมตอกับ 

ระบบบําบัดน้ําเสียและมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 

   (๑.๖) จัดใหมีบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปเปนการเฉพาะ   

มีขนาดกวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย   

เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๑.๗) ตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะและลางทําความสะอาด 

ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป  อุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยท่ัวไปเปนประจําทุกวัน 

   (๑.๘) ตองมีมาตรการควบคุม  กํากับการขนมูลฝอยเพ่ือปองกันการลักลอบท้ิงมูลฝอย 

  (๒) ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

   (๒.๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไป  มีความแขง็แรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด   

เปนแบบที่งายตอการบรรจุขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

   (๒.๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย  เพ่ือมิใหรั่วไหล

ตลอดการปฏิบัติงานและนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๒.๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวบัวาบติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิด

ความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

   (๒.๔)  มีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงานระดับที่ขนถายมูลฝอยท่ัวไปใสในตัวถัง  

ยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน   

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการเก็บขน  หรือกําจัด 

ขยะมูลฝอยทัว่ไปภายใตการดแูลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม  ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น 



 หนา   ๑๘๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

แสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขาง 

ทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน   

ระบุวิธีการที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดําเนินการและชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพท 

ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็น 

ไดอยางชัดเจน 

  (๓) ในกรณีท่ีจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยท่ัวไป  สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตองมี 

ลักษณะและการขนถายท่ีตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๓.๑)  มีลักษณะเปนอาคาร  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปที่ตองพัก 

รอการขนถาย  มีการระบายอากาศและแสงสวางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

   (๓.๒)  มีการปองกันกล่ินจากมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงานและการขนสง

การปลิวของมูลฝอย  เสียงดังรบกวน  สัตวและแมลงพาหะนําโรค 

   (๓.๓)  มีระบบบําบัดน้ําเสีย  โดยน้ําที่ระบายออกสูภายนอกตองไดมาตรฐานน้ําท้ิง

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองดําเนินการ  ดังนี้ 

   (๔.๑)  ตองกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามที่กําหนดในขอ  ๑๗ 

   (๔.๒)  หามนําของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  มูลฝอยติดเชื้อ  

รวมทั้งมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากําจัดรวมกับมูลฝอยท่ัวไป 

   (๔.๓)  ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง

ระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไป 

ตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔)  ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตองไดรับการตรวจสุขภาพ 

ประจําปและผานการฝกอบรมใหมคีวามรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๔.๕)  ตองจัดใหมอีุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัตงิาน 

กําจัดมูลฝอยทั่วไป  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  มีอุปกรณ 

และเครือ่งมือปองกนัอคัคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยท่ัวไปดวย 



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ การกําจัดมูลฝอยท่ัวไปตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  

ดังนี้ 

  (๑) การฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล 

  (๒) การเผาในเตาเผา 

  (๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

  (๔) การกําจัดแบบผสมผสาน 

  (๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๗ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตองดาํเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นท่ี  ๑  และชั้นที่  ๒  หางจาก

สนามบิน  บอน้ําดืม่  โรงงานผลิตน้าํประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ  

ในกรณีเปนพ้ืนที่ลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมีมาตรการปองกันและแกไข

เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้  ระยะหางและมาตรการปองกัน  รวมท้ังเกณฑ 

ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งอื่น ๆ  ใหเปนไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๒) มีพ้ืนท่ีฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบ  จัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับ 

ปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหากล่ินรบกวน 

  (๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัดกันบอ

ดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๔) มีระบบรวบรวมน้าํชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบาํบัดน้ําเสียที่สามารถ

ปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๕) มีการกลับทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอ่ืน  และปดการฝงกลบ

เมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม

เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค  รวมท้ังไมสงผลกระทบ 

ตอส่ิงแวดลอม 

  (๖) มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว

และแมลงพาหะนําโรค 



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ  และมีระบบเผาทําลายกาซ 

หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

  (๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวางการดําเนินการฝงกลบ

ใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีท่ีมีการปดบอฝงกลบแลวใหมีการตรวจสอบปละ  

๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป  ทั้งนี้  หลักเกณฑวิธีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

ใหเปนไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๘ การเผาในเตาเผาตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๑๓  (๓)  มีขนาดพ้ืนที่

เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป  มีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามขอ  ๘ 

  (๓) มีพ้ืนท่ีฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอย  จัดเปนพ้ืนที่

สําหรับปลูกตนไมถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากล่ินรบกวน 

  (๔) ตองเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  และมีระบบ 

ควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยท่ัวไปใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง 

อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๕) มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน 

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน 

สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗) มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลท่ีมีการปองกัน 

น้ําชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้าํผิวดินและใตดนิ  และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบ 

ตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการในการเก็บน้ําเถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

  (๘) มีการกําจัดเถาเบา  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย  ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการในการนําเถาเบา

ออกไปกําจัดเปนประจํา 



 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๙ การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะ

และหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญตอชุมชน 

  (๒) อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย  มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่นํามาหมัก

ทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๓) มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยภายในอาคาร 

  (๔) มีระบบปองกันการปลิวของมลูฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕) มูลฝอยจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได  ตองมี

ระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  หรืออาจมีการนํา 

มูลฝอยกลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

  (๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยและสถานที่ 

หมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน

และมีระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

ขอ ๒๐ การกําจัดแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัดใชวิธีการกําจัดมากกวา  ๑  วิธี  ตามขอ  ๑๖  (๑)   

(๒)  (๓)  หรือวิธีอื่น ๆ  ตามขอ  ๑๖  (๕)  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด 

  (๒) อาคารรวบรวมมูลฝอย  และอาคารอื่น ๆ   ของระบบกําจัดมูลฝอย  ตองมีการระบายอากาศ 

และแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๓) มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยภายในอาคาร 

  (๔) มีระบบปองกันการปลิวของมลูฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน 

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค 



 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕) ในกรณีท่ีมีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาใหตองดวย 

สุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๑๘ 

  (๖) ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการ 

ใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๑๙ 

ขอ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัติใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลจอมหมอกแกว   

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๙๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักงานใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ระบุไว 

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๑๙๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ 

หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต   

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลจอมหมอกแกวมอบใหบุคคลอื่นดาํเนินการแทนหรอืเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรบัใบอนญุาต 

ดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ   

ขน  และกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เสวศ  สมบูรณ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลจอมหมอกแกว   
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/หนวย) 
๑ อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
 ๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  
  ๑.๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
 

   (๑)  วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร     เดือนละ ๑๐ 
   (๒)  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ ๒๐ 
   (๓)  วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ ๕๐ 
   (๔)  วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ ๘๐ 
   (๕)  วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ ๑๐๐ 
   (๖)  วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ ๑๕๐ 
   (๗)  วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ ๒๐๐ 
   (๘)  วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ ๒๕๐ 
   (๙)  วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ ๓๐๐ 
  ๑.๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
 

   (๑)  วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๑,๕๐๐ 
   (๒)  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร ๆ ลูกบาศกเมตรละ 
๕๐๐   

  ๑.๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว  
   (๑)  ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ ๑๐๐  
   (๒)  ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุก ๆ

ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 
๑๐๐   

 ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  
  ๑.๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน  
   (๑)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณ 

ไมเกิน ๑๓ ลิตร เดือนละ 
๓๐๐ 

   (๒)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 
๑๓ ลิตร คาเก็บและคาขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือ 
เศษของแตละ ๒ กิโลกรม หรือแตละ ๑๓ ลิตร เดือนละ 

๓๐๐ 

 ๑.๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว  
   (๑)  คาเก็บและขนตอครั้ง ครั้งละ ๒,๕๐๐ 
   (๒)  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัมหรือมีปริมาณ

ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึน ครั้งละ 
๓๐๐ 
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ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/หนวย) 

   (๓)  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัมหรือเกิน  

๕๐๐ ลิตร ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ  

๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ 

๓๐๐ 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการ โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

 

 ๒.๑  รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ ๔,๕๐๐ 

 ๒.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ ๔,๕๐๐ 

 ๒.๓  รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ ๘,๐๐๐ 

 ๒.๔  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ ๘,๐๐๐ 

 

 



 
 

เลขที่รับ..................................            แบบ กม. ๑ 
คําขอรบัใบอนุญาต / ต่ออายุ 

ใบประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรอืกําจัดมูลฝอย 
 

เขียนที่...................................... 
                                                       วันที่........ เดือน................................. พ.ศ. ...................... 

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 
  ข้าพเจ้า............................................................. อายุ...........ปี สัญชาติ...................................... 
อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่................ ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................ตําบล.................. 
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์........................................................................... 
 
  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเกบ็ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 
ประเภท............................................................. โดยใช้ช่ือกิจการว่า....................................................................... 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................... 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.......................โทรศัพท์........................ 
โทรสาร................................. 
 
  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคล  (ถ้ามี) 
๔. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
๕. ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
๖. ใบยินยอมให้ทิง้มูลฝอย 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ)................................................................. 
     (.........................................................) 
      ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 



 
 

-๒- 
การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ 
 (   ) เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน 
 (   ) เอกสารไม่ครบ และได้ดําเนินการแล้ว ดังน้ี 
 
  ๑)........................................................................................................................................ 
  ๒)........................................................................................................................................ 
 
      (ลงช่ือ)............................................เจ้าหน้าที่ 
              (.............................................) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
  ๑).......................................................................................................................................... 
  ๒).......................................................................................................................................... 
 
คําสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
      (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
              (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ กม. ๒ 
 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 

 

เล่มที่..............เลขที่.............ปี..................... 
  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ............................................................อายุ..............ปี 
สัญชาติ.................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่........... 
ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................................หมู่ที่..........ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................โทรศัพท์............................โทรสาร........................... 
  ข้อ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย ประเภท...................................... 
ค่าธรรมเนียม.........................บาท ใบเสร็จรบัเงินเล่มที่....................เลขที่........................ลงวันที่.......................
เดือน............................พ.ศ.......................... โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า....................................................... 
จํานวนคนงาน...............คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่......................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน................................................ตําบล......................................อําเภอ.......................จังหวัด..........................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร.................................. 
  ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
   ๒.๑........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
   ๒.๒.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่............... เดือน.....................พ.ศ.......................... 
   ออกให้ ณ วันที่..........เดือน........................พ.ศ.................... 
      

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



 
 

เลขที่รับ..................................            แบบ กม. ๓ 
คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ รับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 
 

เขียนที่...................................... 
                                                       วันที่........ เดือน................................. พ.ศ. ...................... 

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 
  ข้าพเจ้า............................................................. อายุ...........ปี สัญชาติ....................................... 
อยู่บ้านเลขที่......................... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..........................ถนน.......................ตําบล.................... 
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์........................................................................... 
 
  ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย ประเภท
...................................................... โดยใช้ช่ือกิจการว่า............................................................................................... 
ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................... 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.......................โทรศัพท์........................ 
โทรสาร................................. 
 
  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคล  (ถ้ามี) 
๔. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
๕. ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
๖. ใบยินยอมให้ทิง้มูลฝอย 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ)................................................................. 
     (.........................................................) 
            ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 



 
 

-๒- 
การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ 
 (   ) เอกสารการขอรับใบแทนใบอนุญาตครบถ้วน 
 (   ) เอกสารไม่ครบ และได้ดําเนินการแล้ว ดังน้ี 
 
  ๑)........................................................................................................................................ 
  ๒)........................................................................................................................................ 
 
      (ลงช่ือ)............................................เจ้าหน้าที่ 
              (............................................) 
 
 
คําสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (   ) อนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการได้ 
 (   ) ไม่อนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 
      (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
              (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เลขที่รับ..................................            แบบ กม. ๔ 
คําขอทั่วไป 

เก่ียวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 
 

เขียนที่...................................... 
                                                       วันที่........ เดือน................................. พ.ศ. ...................... 

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 
  ข้าพเจ้า............................................................. อายุ...........ปี สัญชาติ...................................... 
อยู่บ้านเลขที่......................... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย....................ถนน............................ตําบล.................... 
............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์............................................. 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า...............................................................................................ต้ังอยู่บ้านเลขที่......................... 
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต....................จังหวัด.......................โทรศัพท์........................ โทรสาร................................. 

ขอย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

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

     (.........................................................) 

         ผู้ขออนุญาต 
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