
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

--------------------------------------------- 

 

 

 

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  

 

เหตุผล 

  โดยท่ีการจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีไมถูกสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  

การจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรค

และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญตอประชาชน  และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  ซ่ึงการ

จัดการมูลฝอยท่ัวไปมีข้ันตอนการดำเนินการหลายข้ันตอน  ตั้งแตการเก็บ  ขน  และกำจัด  สมควรกำหนด

หลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  หลักเกณฑการอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย

ท่ัวไปของราชการสวนทองถ่ินและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการการรับ

ทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการจึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

----------------------------------- 

  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล        

พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบ มาตรา ๓๔/๒ และมาตรา  ๓๔/๓ แหงพระราชบัญญัติรักษา

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  โดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  และผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงตราเทศบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๓” 

  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ตั้งแตเม่ือประกาศไวโดย

เปดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลยแลวเจ็ดวัน 

  ขอ ๓ ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.๒๕๕๘  และบรรดาเทศบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

เทศบัญญัติอ่ืนหรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

  ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยท่ัวไป” หมายความวา เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเลี้ยง

สัตว  หรือท่ีอ่ืน  แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุข  และสิ่งของท่ีไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจาก

วัตถุดิบ  ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ  และของเสียอันตราย

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  “ผูกอใหเกิดมูลฝอยท่ัวไป” หมายความวา  ประชาชน  และเจาของหรือผูครอบครอง

อาคารสถานประกอบการ  สถานบริการโรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีเปนแหลงกำเนิดมูล

ฝอยท่ัวไป 

   

 



-๒- 

  “ผูดำเนินการ” หมายความวา  ราชการสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ

สวนทองถ่ินอ่ืน  รวมท้ังองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือเอกชนท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูดำเนินการเก็บ  ขน  

และกำจัดมูลฝอยท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีของราชการสวนทองถ่ิน  หรือทำรวมกับราชการสวนทองถ่ิน 

  “ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

  “เทศบัญญัติ” หมายความวา  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  

  ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  และ

ใหมีอำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

____________________ 

 

  ขอ ๖ การเก็บ  ขน  และกำจัดมูลฝอยท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีของราชการสวนทองถ่ินใดใหเปน

หนาท่ีและอำนาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น  แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 

  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถ่ินจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรือ

ราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  รวมท้ังองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือเอกชนเปนผูดำเนินการหรือทำรวมกับ

ราชการสวนทองถ่ินก็ได 

  มูลฝอยท่ัวไปท่ีจัดเก็บได  ราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ิน

อ่ืน  รวมท้ังองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนท่ีไดรับมอบหมายตามวรรคสอง  ซ่ึงดำเนินการจัดเก็บยอมมี

อำนาจนำไปดำเนินการใชหรือหาประโยชนไดตามขอตกลงท่ีทำไวระหวางกัน 

  การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไมอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยแรงงาน  เวนแตในกรณีท่ีมีของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตรายปนอยูกับมูลฝอยท่ัวไป

ท่ีราชการสวนทองถ่ินจัดเก็บ  ใหราชการสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมท้ัง

องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนท่ีไดรับมอบหมายใหจัดเก็บแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวา

ดวยโรงงานมาดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานตอไป  เม่ือพนกำหนดเวลาดังกลาวหากพนักงาน

เจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงานนั้นยังมิไดดำเนินการ  ใหราชการสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานของรัฐหรือ

ราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  รวมท้ังองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนท่ีไดรับมอบหมายใหจัดเก็บดำเนินการ

กับมูลฝอยนั้นตามท่ีเห็นควร 



-๓- 

  ขอ ๗  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  ใหราชการสวนทองถ่ินดำเนินการตามหลักการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน  โดยจัดใหมีระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ  เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  สามารถนำไปใช

ใหเกิดประโยชนดานอ่ืนๆได 

  ขอ ๘  ราชการสวนทองถ่ินตองรณรงคสรางความรับรู  ความเขาใจ  และจิตสำนึกให

ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการลดปริมาณ  และคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปเพ่ือนำกลับมาใชใหม  มีความ

ตระหนักรูและรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป ณ แหลงกำเนิด รวมตลอดท้ังเปดเผยขอมูลและรายงาน

ผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ 

  ขอ ๙  ในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  ผูดำเนินการตองจัดใหมีเจาหนาท่ีควบคุมกำกับในการ

จัดการมูลฝอยท่ัวไปอยางนอยสองคนและมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

  ขอ ๑๐ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือมาตรฐานการเก็บ  ขน  และกำจัด

มูลฝอยท่ัวไปท่ีกำหนดไวในขอบัญญัตินี้  และในกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือมาตรฐานไว

เปนการเฉพาะ  ใหเปนหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือ

มาตรฐานนั้นดวย 

หมวด ๒ 

การเก็บ  ขน  และกำจัดมูลฝอยท่ัวไป 

 

สวนท่ี ๑ 

การเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

__________________________ 

  ขอ ๑๑ ใหราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยไวในท่ีสาธารณะและสถาน

สาธารณะใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภท  ปริมาณมูลฝอย  และกิจกรรมในสถานท่ีนั้น โดยอยางนอย

ตองมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  ราชการสวนทองถ่ินตองจัดใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีเอกชนท่ีเปดใหประชาชนเขา

ไปไดจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

  เพ่ือประโยชนในการเก็บมูลฝอย  ใหผูกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอยางนอยเปนมูลฝอย

ท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  โดยใหคัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใชใหมออกจากมูลฝอย

ท่ัวไป 

  ราชการสวนทองถ่ินอาจกำหนดใหมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรียหรือมูลฝอยประเภทประเภท

อ่ืนออกจากมูลฝอยท่ัวไปก็ได 



-๔- 

  ขอ ๑๒  ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนำกลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติกหรือถุงท่ี

ทำจากวัสดุอ่ืนท่ีมีความเหนียว  ทนทาน  ไมฉีกขาดงาย  ไมรั่วซึม  ขนาดเหมาะสม  และสามารถเคลื่อนยายได

สะดวก 

  (๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนำกลับมาใชใหมตองทำจากวัสดุท่ีทำความ

สะอาดงาย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนำโรคได  

ขนาดเหมาะสม  สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก  และงายตอการถายและเทมูลฝอย 

  ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง  ใหระบุขอความท่ีทำให

เขาใจวาเปนมูลฝอยนำกลับมาใชใหม  โดยมีขนาดและสีของขอความท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ท้ังนี้โดยมีสี

เฉพาะสำหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแตละประเภท ดังนี้ 

  (๑) สีน้ำเงิน  สำหรับมูลฝอยท่ัวไป 

  (๒) สีเขียว  สำหรับมูลฝอยอินทรีย 

  (๓) สีเหลือง  สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใชใหม 

  (๔) สีสม  สำหรับมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะโปรงใสก็ได 

  ขอ ๑๓ ใหผูกอใหเกิดมูลฝอย  บรรจุมูลฝอยท่ัวไปหรือมูลฝอยนำกลับมาใชใหมในถุงหรือ

ภาชนะบรรจุสำหรับบรรจุมูลฝอย  ในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม  และมัดหรือปดปากถุง

ใหแนน  เพ่ือปองกันการหกหลนของมูลฝอยดังกลาว  กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณท่ี

เหมาะสม  และมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเปนประจำสม่ำเสมอ 

  ขอ ๑๔ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม  อาคารชุด  หอพัก  หรือโรงแรม  ท่ี

มีจำนวนหองพักตั้งแตแปดสิบหองข้ึนไป  หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยมากกวาสี่พันตารางเมตรข้ึนไป  หรือเจาของหรือผู

ครอบครองอาคาร  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานท่ีใดๆท่ีมี

ปริมาณมูลฝอยท่ัวไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน  จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไป

และมูลฝอยนำกลับมาใชใหม  หรือภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนำกลับมาใชใหม  หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนำกลับมาใชใหม  ท่ีมีขนาดใหญท่ีเปนไปตามขอ ๑๕ ขอ ๑๖ หรือขอ ๑๗ 

ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด 

 

 

 



-๕- 

  ขอ ๑๕ ท่ีพักรวมมูลฝอย  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนอาคารหรือหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะท่ีมีการปองกันน้ำฝน  หรือภาชนะรองรับมูล

ฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนำกลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญตามขอ ๑๗ ท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยไดมนอยกวาสองวัน 

  (๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม(๑) ตองเรียบมีการปองกันน้ำซึมหรือน้ำเขาทำ

ดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทำความสะอาดงาย  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนำโรค  และมีการระบายอากาศ 

  (๓) มีรางหรือทอระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

  (๔) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

  (๕) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป  มีขอความท่ีมีขนาดเห็น

ไดชัดเจนวา “ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 

  ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปตองตั้งอยูในสถานท่ีสะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอย

ท่ัวไป  และอยูหางจากแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกำหนด 

  ขอ ๑๖ ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนำกลับมาใชใหมสำหรับสถานท่ีตามขอ ๑๔ 

ตองเปนไปตามหลักเกณฑและมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ทำจากวัสดุท่ีทำความสะอาดงาย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด

สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหนะนำโรคได  ขนาดเหมาะสม  สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและงายตอการ

ถายและเทมูลฝอย 

  (๒) มีขอความวา “มูลฝอยท่ัวไป” หรือ “มูลฝอยนำกลับมาใชใหม” แลวแตกรณี และมี

ขนาดสีของขอความท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

  ขอ ๑๗ ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนำกลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงมีปริมาตร

ตั้งแตสองลูกบาศกเมตรข้ึนไป  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลง

พาหะนำโรคได สะดวกตอการขนถายมูลฝอย  และสามารถลางทำความสะอาดไดงาย  มีระบบรวบรวมและ

ปองกันน้ำชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 

  (๒) มีการทำความสะอาดอยางสม่ำเสมอ  อยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

 

   



-๖- 

  ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยนำกลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณท่ี

เหมาะสม  สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร  แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ ม่ันคง 

แข็งแรง ทำความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ำท้ิงหรือระบบบำบัดน้ำเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ำเสียไปจัดการ

ตามท่ีกฎหมายกำหนด  และอยูหางจากแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหาร

ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด 

  ขอ ๑๘ ใหราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีมี

ขนาดใหญไวในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภท  ปริมาณมูลฝอยและ

กิจกรรมในสถานท่ีนั้น โดยอยางนอยตองมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไป  มูลฝอยนำกลับมาใชใหมและมูลฝอย  

ท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  ขอ ๑๙ หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิงมูลฝอยในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ  นอกจาก     

ถายเท ท้ิงในภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีราชการสวนทองถ่ินจัดไวให 

  ขอ ๒๐ ใหราชการสวนทองถ่ินประกาศกำหนดวัน  เวลา สถานท่ี และเสนทางการเก็บและ

ขนมูลฝอยท่ัวไปใหผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร 

  ในกรณีมีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปตามประกาศในวรรคหนึ่งได  ใหแจง

ผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

  ขอ ๒๑ การเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปใหบรรจุไวในอุปกรณหรือยานพหานะซ่ึงกันน้ำและปด

อยางมิดชิด  รวมท้ังจัดการปองกันไมใหมูลฝอยท่ัวไป น้ำ หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยท่ัวไปตกหลนรั่วไหล

ออกจากอุปกรณหรือยานพาหนะนั้น  และตองดำเนินการอยางรวดเร็ว  โดยระมัดระวังไมใหเกิดผลกระทบตอ

การจราจร สุขภาพ  อนามัย  หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีผูดำเนินการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปจัดใหมีสถานท่ีคัดแยกมูลฝอยตอง

ดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนพ้ืนท่ีเฉพาะ  มีขนาดเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถรองรับมูลฝอยท่ีจะนำเขามาคัด

แยกได  มีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 

  (๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตางๆไดชัดเจน 

  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๔) จัดใหมีหองน้ำ  หองสวม  อางลางมือท่ีสะอาดเพียงพอ สำหรับใชงานและชำระลาง

รางกาย 

  (๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหนะนำโรค 

 



-๗- 

  (๖) มีการปองกันฝุนละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการท่ีอาจ

กอใหเกิดเหตุรำคาญหรือปลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด 

  (๗) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย  และมีการบำรุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

  (๘) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย  และน้ำท้ิงท่ีระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด 

  ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะท่ีไมเปนการคา

หรือแสวงหากำไร  ตองแจงราชการสวนทองถ่ินท่ีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู  และใหราชการสวน

ทองถ่ินกำกับดูแลการดำเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  ขอ ๒๓ ผูดำเนินการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซ่ึงทำหนาท่ีเก่ียวกับ

การเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย  และขนมูลฝอย  โดยตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ี

เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน

อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจำรถขนมูลฝอยดวย 

  ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจำป  และไดรับความรูดาน

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน

กำหนด 

  ขอ ๒๔ หามมิใหผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปนแหลงกำเนิด

มูลฝอยท้ิงสิ่งของท่ีไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบ  

ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ  และของเสียอันตรายตาม

กฎหมายวาดวยโรงงานปะปนกับมูลฝอยท่ัวไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ขอ ๒๕ ผูดำเนินการขนมูลฝอยท่ัวไป  ตองดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

สุขลักษณะดังตอไปนี้ 

  (๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน  เวลา  สถานท่ี  และเสนทางการเก็บและขนมูลฝอยท่ี

ราชการสวนทองถ่ินกำหนดตามขอ ๒๐ 

  (๒) จัดใหมีมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยเพ่ือปองกันการลักลอบท้ิงมูลฝอย 

  (๓) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปท่ีมีลักษณะตามท่ีกำหนดในขอ ๒๖ และตองดูแล

ยานพาหนะดังกลาวท่ีใชในการขนมูลฝอยใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

    

    

 



-๘- 

   (ก) มีการลางทำความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณตางๆท่ีเก่ียวกับการขนมูลฝอย

เปนประจำทุกวัน  โดยสถานท่ีลางทำความสะอาดดังกลาวตองมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ทนทาน       

มีความลาดเอียง  น้ำไมทวมขัง  ทำความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือ

รวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายกำหนด  และมีการปองกันเหตุรำคาญและผลกระทบตอสุขภาพ 

   (ข) จัดใหมีบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ

และมีการดูแลทำความสะอาดบริเวณดังกลาวเปนประจำ 

  ขอ ๒๖ ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

  (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด  งายตอการบรรจุ

ขนถาย  และทำความสะอาด  ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานใน

ลักษณะขนถายมูลฝอย 

  (๒) มีการปองกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยเพ่ือมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  

และสามารถนำน้ำเสียจากมูลฝอยไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย 

  (๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจำยานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรำคาญ

สามารถมองเห็นไดในระยะไกล  และเปดใหสัญญาณตลอดเวลาในขณะท่ีปฏิบัติงาน 

  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดรับมอบจากราชการสวนทองถ่ินใหเปนผูดำเนินการเก็บขนหรือ

กำจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใตการดูแลของราชการสวนทองถ่ิน  ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวน

ทองถ่ินดวยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของ

ยานพาหนะขนมูลฝอย  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลข

โทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได

อยางชัดเจน 

  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  ใหผูท่ีไดรับอนุญาตแสดง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล  เลขท่ีใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ี

ภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอย  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถ

มองเห็นไดชัดเจน  ระบุชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอยใน

บริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

   

 

 



-๙- 

  ขอ ๒๗ ในกรณีท่ีมีความจำเปน  ผูดำเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปอาจจัดใหมีสถานีขนถายมูล

ฝอยก็ได 

  สถานีขนถายมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนอาคาร  ท่ีมีการปองกันน้ำซึมหรือน้ำเขา  มีการระบายอากาศ  มีแสงสวางท่ีเพียงพอ

ตอการปฏิบัติงาน  และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ีตองพักรอการขนถาย 

  (๒) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหนะนำโรค  ฝุนละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือน  

หรือการดำเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  (๓) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย  และน้ำท้ิงท่ีระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เวนแตอาคารท่ีไมถูกบังคับใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย 

  

สวนท่ี ๒ 

การกำจัดมูลฝอยท่ัวไป 

__________________________ 

  ขอ ๒๘ เพ่ือประโยชนในการกำจัดมูลฝอยท่ัวไป  ใหคัดแยกมูลฝอยท่ีจัดเก็บไดออกเปนมูล

ฝอยท่ียอยสลายงาย  มูลฝอยท่ียอยสลายยาก  และมูลฝอยท่ีไมยอยสลาย  กอนนำไปกำจัด  ท้ังนี้การกำจัดให

ทำตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น  หรือสอดคลองกับสภาพ        

ภูมิสังคมและระมัดระวังใหเกิดผลกระทบตอประชาชน  ชุมชน  และสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหราชการสวนทองถ่ินสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน

และชุมชนมีสวนรวมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการกำจัดมูลฝอย ณ แหลงกำเนิด 

  ขอ ๒๙ ผูดำเนินการกำจัดมูลฝอยท่ัวไป  ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซ่ึงทำหนาท่ีกำจัดมูลฝอย

และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว  อุปกรณหรือเครื่องมือ

ปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือ

ปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานท่ีกำจัดมูลฝอยดวย 

  ผูปฏิบัติหนาท่ีกำจัดมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจำป  และ

ผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด 

 



-๑๐- 

  ขอ ๓๐ การกำจัดมูลฝอยท่ัวไปตองดำเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) กำจัดมูลฝอยโดยวิธีใดตามท่ีกำหนดในเทศบัญญัตินี้  โดยใหศึกษาความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดกอนทำการกอสรางระบบกำจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกำกับการดำเนินงานกำจัด    

มูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของ

ประชาชนและสิ่งแวดลอม 

  (๒) ไมนำสิ่งของท่ีไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานของ

เสียจากวัตถุดิบ  ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ  และของเสีย

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  มูลฝอยติดเชื้อ  และมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากำจัด

รวมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัตินี้ 

  ขอ ๓๑ การกำจัดมูลฝอยท่ัวไป  ใหดำเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 

  (๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๒) การหมักทำปุยหรือกาซชีวภาพ 

  (๓) การกำจัดดวยพลังงานความรอน 

  (๔) การแปรสภาพเปนเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 

  (๕) วิธีอ่ืนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด  หรือคณะกรรมการจังหวัดใหคำแนะนำ 

  การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการจังหวัดอาจใหคำแนะนำราชการสวนทองถ่ิน

ตามท่ีเห็นสมควร 

  ขอ ๓๒ การดำเนินการกำจัดมูลฝอยตามขอ ๓๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวใน

กฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   

หมวด ๓ 

การมอบหมายใหเก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอย 

__________________________ 

  ขอ ๓๓  การมอบหมายใหเก็บ  ขน  หรือกำจัดมูลฝอยใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการมูลฝอย 

 

 



-๑๑- 

หมวด ๔ 

การดำเนินการ  ใช  และหาประโยชน 

__________________________ 

  ขอ ๓๔ การดำเนินการ  ใช  และหาประโยชนใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการมูลฝอย 

หมวด ๕ 

ใบอนุญาต 

__________________________ 

  ขอ ๓๕  ผูใดประสงคจะดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  กำจัด  หรือหาประโยชนจากการ

จัดการมูลฝอยท่ัวไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

  ใบอนุญาตท่ีออกใหตามวรรคหนึ่งใหมีอายุดังตอไปนี้ 

  (๑) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บละขนมูลฝอยใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

  (๒) ใบอนุญาตการกำจัดมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

  (๓) ใบอนุญาตการประโยชนจากการจัดการมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

  ผู ใดไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให ถือวาไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุขแลว 

  ขอ ๓๖ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามขอ ๓๕ ใหยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี

กำหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  พรอมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) บัตรประจำตัวประชาชน 

  (๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ  (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 

  (๓) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดมูลฝอย (กรณีท่ีสงไปกำจัดท่ีอ่ืน) 

  (๔) หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

  (๕) หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

  (๖) ใบมอบอำนาจ (กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 

  (๗) หลักฐานอ่ืนท่ีจำเปน) 

 



-๑๒- 

  ขอ ๓๗ เม่ือไดรับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอตอใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบความถูกตองของคำขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวนใหเจา

พนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการทันที  หากไมสามารถดำเนินการไดใน

ขณะนั้น  ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด  โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดรับคำขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กำหนดในเทศบัญญัตินี้ 

  ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคำสั่งไม

อนุญาตไดภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก

เจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

  ขอ ๓๘ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 

  ขอ ๓๙ การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคำขอพรอม

กับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตอใบอนุญาต 

  ผูท่ียื่นขอตอใบอนุญาตไมทันกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถาประสงคจะประกอบกิจการตอไป  

และไดมายื่นขอตอใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมภายในกำหนดหกสิบวัน นับแตวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ

แลว  ใหถือวาไดยื่นขอตอใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีกำหนดและการประกอบกิจการในระหวางนั้นใหถือ

เสมือนวาเปนการดำเนินการของผูรับใบอนุญาตแตเม่ือไดรับใบอนุญาต  ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ

ยี่สิบของคาธรรมเนียมตอใบอนุญาตหากพนกำหนดหกสิบวันตองดำเนินการขอใบอนุญาตใหม 

  ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้   ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและ       

เห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

  ขอ ๔๑ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระสำคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย         

หรือชำรุดตามแบบท่ีกำหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการ     

แจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 



-๑๓- 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ  ใหผูยื่นคำขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

หมวด ๖ 

คาธรรมเนียม 

__________________________ 

  ขอ ๔๒ ใหราชการสวนทองถ่ินท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ  ขน  และกำจัดมูลฝอย  

และคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๗ 

บทกำหนดโทษ 

__________________________ 

  ขอ ๔๓   ผูกระทำความผิดตองระวางโทษตามท่ีกำหนดไวในบทกำหนดโทษแห ง

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมแลวแตกรณี 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      (ลงชื่อ)            อัศวิน  จินตวร   

             (นายอัศวิน  จินตวร) 

                          นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

               เห็นชอบ 

(ลงชื่อ)          มนตรา  พรมสิทธ ุ

               (นายมนตรา  พรมสิทธุ) 

                 นายอำเภอรอนพิบูลย 

 

 

 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

 ทายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ ๒๕๖๓ 

 

ท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

๑.การเก็บขนมูลฝอยประจำเดือนสำหรับอาคารหรือเคหะ 

วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เก็บเดือนละ 

วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เก็บเดือนละ 

วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เก็บเดือนละ 

วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เก็บเดือนละ 

วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เก็บเดือนละ 

วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เก็บเดือนละ 

วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เก็บเดือนละ 

วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เก็บเดือนละ 

 

๒ .คาเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 

๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตรเดือนละ 

๓. ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆลูกบาศก

เมตร ลูกบาศกเมตรละ 

คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 

- ครั้งหนึ่งๆไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 

-ครั้งหนึ่งๆเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆลูกบาศกเมตรหรือ

เศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

 

๓๐ 

๖๐ 

๙๐ 

๑๒๐ 

๑๘๐ 

๒๑๐ 

๒๔๐ 

๒๗๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

 

 



บัญชีอัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ทายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ลำดับท่ี รายการ บาท 

๑ 

๒ 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการกำจัดมูลฝอย 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


