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หลักการ 
 

เพ่ือออกข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 

 
เหตุผล 

 
  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ประชาชนการจัดการมูลฝอย ที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของ
โรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการ
จัดการมูลฝอย มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชน์จาการจัดการ
มูลฝอย สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในกาจัดการมูลฝอย การคิด
ค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย 

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2566 
--------------------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ว่าด้วย การกำจัดสิ่ง
ปฏิกูล และมูลฝอย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 
แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 20 และมาตรา 63 แห่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข               
พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย และนายอำเภอวังเหนือ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การกำจัด    
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566” 
   ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
   ข้อ 3. ให้ยกเลิกขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. 2556 นี้ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ในส่วนที่
ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
   ข้อ 4. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

  ข้อ 5. ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติกภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือท่ีอ่ืน แต่ไม่รวมถึงมูล
ฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการ
ผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

/”มูลฝอยอันตราย”... 
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  “มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่อาจทำ
ให้เกิดอันตรายอันเนื่องมาจากปริมาณความเข้มข้น คุณภาพ ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่นประเภทติดไฟ
ง่าย สารกัดกร่อน สารประเภทที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ วัตถุระเบิด สารที่สามารถถูกชะล้างได้ 
กากกัมมันตรังสีและประเภทที่ทำให้เกิดโรค 
  “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล 
การตรวจชันสูตรศพ การใช้สัตว์ทดลอง 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิ ใช่ของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “อาคาร” หมายความ ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้ น
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู้หรือใช้สอยได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย 
                    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535     
           “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และข้อบัญญัติตำบลวังซ้ายนี้ 
  ข้อ 6. การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
หน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือทำร่วมกับราชการ
ท้องถิ่นก็ได ้
  มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่ง
ดำเนินการจัดเก็บย่อมมีอำนาจนำไปดำเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้ระหว่างกัน 
  การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอยที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
มาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ดำเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บดำเนินการเก็บมูลฝอยนั้นตามที่เห็นสมควร 
  ข้อ 6. การจัดการมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามหลัการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
จัดให้มีระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านอื่นๆ ได้ 

/ข้อ 7 ราชการ... 
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  ข้อ 7 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และ
รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด รวมคลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้
ประชาชนทราบ 
  ข้อ 8. ในการจัดการมูลฝอย ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการ           
มูลฝอยอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  ข้อ 9 นอกจากากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และกำจัดมูล
ฝอยที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการ
เฉพาะให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย 
  ข้อ 10 ให้เจ้าของครัวเรือน หน่วยงานราชการ ร้านอาหาร ร้านค้า โรงเรียน เอกชน และอ่ืนๆ 
ทำการคัดแยกขยะ 
 
 

หมวด 2 
การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว 

 

  ข้อ 11. การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังซ้ายให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายแต่เพียงฝ่ายเดียว 
  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อาจมอบให้หน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถื่นอ่ืน หรืออาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย หรืออาจอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือให้บุคคล
ใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
  ข้อ 12. ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท หรือทำให้มีมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะหรือ
สาธารณะอื่นใด เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้ำ คลอง คู สระน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ หรือในที่ของเอกชน เว้นแต่ใน
ที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขขออนุญาตไว้ให้โดยเฉพาะ 
  ข้อ 13. ห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งท่ีหรือทางสาธารณะ 
  ข้อ 14. ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง ขน หรือทำให้มีซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกที่รองรับ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดให้มีขึ้น เว้นแต่เป็นการกระทำของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 15. ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือนำสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมใน
สถานที่ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

/ข้อ 16…. 
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  ข้อ 16. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีสิ่งรองรับปฏิกูลและ
มูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ ตามพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด 
  ข้อ 17. ที่พักรวมมูลฝอยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังนี้ 

(1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ำฝน หรือภาชนะรองรับ 
มูลฝอย และมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 

(2) มีพ้ืนที่และผนังของอาคารหรือห้องแยก ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้าทำด้วย 
วัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศ 

(3) มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบำบัดน้ำเสีย เพ่ือรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามท่ี 
กฎหมายกำหนด 

(4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(5) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอย มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจน 

ว่า “ที่พักรวมมูลฝอย”และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
ที่พักรวมมูลฝอยต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอย และอยู่ 

ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
  ข้อ 18. ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความเข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถ 
ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

(2) มีข้อความว่า “มูลฝอย” หรือ “มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและ 
สีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ข้อ 19. ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิดไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่มีกลิ่นเหม็นรั่ว
ออกมาข้างนอก และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ใด หรือตามแบบ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
  ข้อ 20. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือเคหสถานที่ใดๆ จะต้องจัดให้มีรองรับ
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สถานที่ หรือเคหสถานในครอบครองของตน และจะต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ 
  ข้อ 21. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย โดยวิธีอันอาจทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะใด้กระทำโดย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือการกระทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 22. ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคารหรือสถานที่หรือบริเวณใดควรทำการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยไปทำการกำจัดให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือเมื่อได้ทำการปิด
ประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผย โดยกำหนดบริเวณท่ีต้องทำการเก็บขนสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า 

/วันนับแต่วัน.... 
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วันนับแต่วันประกาศแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆ จะต้องให้องค์การบริหารสว่นตำบล    
วังซ้าย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น  ๆ 
โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ตั้งนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลมูลฝอยจากอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ซึ่งอยู่เขตเก็บ ขน 
มูลฝอยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศแล้วตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือเคหสถาน ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขยะมูลฝอย ตาม
วรรคหนึ่ง ต้องเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยตาคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 
  ข้อ 23. ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการ รับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยโดยทำเป็น
ธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ 

 

การกำจัด 
 

  ข้อ 24. เพ่ือประโยชน์ในการกำจัดมูลฝอย ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอยที่
ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนนำไปกำจัด ทั้งนี้การกำจัดให้ทำตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และ
ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการกำจัดมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 
  ข้อ 25. ผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอย ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดมูลฝอยและจัดให้
มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล
ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยด้วย 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำจัดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับตรวจสุขภาพประจำปี และผ่ านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกำหนด 
  ข้อ 26. การกำจัดมูลฝอยต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) กำจัดมูลฝอยโดยวิธีใด วิธีหนึ่งตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ก่อนทำการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกำกับการดำเนินงานกำจัด
มูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

/(2) ไม่นำสิ่งของ... 
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(2) ไม่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของ 

เสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากำจัด
ร่วมกับมูลฝอยตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 27. การกำจัดมูลฝอย ให้ดำเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(2) การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(3) การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(4) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
(5) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คำแนะนำ 

ข้อ 28. การดำเนินการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่ง 
ออกกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

หมวด 3 
ขออนุญาต 

 

  ข้อ 29. ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการรับการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทำเป็น
ธุรกจิหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจากประชาชน ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการเก็บ ขน 
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามแบบที่กำหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

(1.)  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
(2.) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
(3.) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมผู้มีอำนาจลงนามรับรอง 

สำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ 
(4.)  หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของไม่มาดำเนินการด้วยตนเองพร้อมติดอากร 

แสตมป์ 10 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
(5.) ใบรับรองแพทย ์
(6.) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายประกาศกำหนด 

ข้อ  30. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ
ออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายกำหนด 
  ข้อ 31. เมื่อได้รับคำขอใบอนุญาต ให้พนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของคำขอถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ 

          /ให้ส่งคืน... 
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ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ 
แต่หากปรากฏว่าคำขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้แล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ใบอนุญาต การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
  กรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันโดยมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 33. ให้ผู้ ได้รับอนุญาตมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้ภายในกำหนดสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ไดรับหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือตามเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นนัดหมาย หากมิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ 34. ผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) กิจการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล 
(1.1) รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และมี 

ลักษณะ ดังนี้ 
ก. ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด มีฝาปิด สามารถ 

ป้องกันกลิ่น สัตว์และแมลงนำโรคได้ และมีฝาปิดด้านบน 
ข. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล เช่น ท่อ สายยาง สายดูด ต้องอยู่ใน 

สภาพที่ใช้งานได้ ไม่รั่วซึม 
ค.  มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลที่ใช้ 

การได้ดี และมองเห็นระดับได้อย่างชัดเจน 
ง. มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ ไม้กวาด น้ำยาฆ่า 

เชื้อ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
          จ.  ต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถโดยใช้ตัวอักษรขนาดที่
เห็นได้ชัดเจน ดังนี้ 

รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  ปริมาตร  บรรจุ..........................ลูกบาศก์เมตร 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย 

ใบอนุญาตเลขท่ี................/................. 
ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ .....................................หมายเลขโทรศัพท์............................... 

/(1.2) กรณีกำจัด... 
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(1.2) กรณีกำจัดสิ่งปฏิกูลเอง ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้อง 
ตามหลักสุขาภิบาล ไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและมลพิษต่อสภาพแวดล้อม 

(1.3) กรณีไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำสิ่ง 
ปฏิกูลไปกำจัด ณ แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(1.4) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้ายาง ขณะปฏิบัตงิาน  
ดูดสิ่งปฏิกูล 

(1.5) หลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
ก. ทำความสะอาดท่อ สายดูด หรืออุปกรณ์ อ่ืนที่สัมผัสกับสิ่งปฏิกูลให้ 

สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล 
ข. กรณีท่ีปรากฏมีสิ่งปฏิกูลรั่ว ซึม ตกเรี่ยราด ให้รีบดำเนินการทำ 

ความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
(1.6) ทำความสะอาดรถ เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้า และอุปกรณ์ท่ีใช้ทุกวันที่ปฏิบัติงาน 
(1.7) ต้องมีการตรวจสุขภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ทั้งเพ่ือเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียม 

 

  ข้อ 35. ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด5 
บทกำหนดโทษ 

 

  ข้อ 36. ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบญัญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 แล้วแต่กรณี 

 
หมวดที่ 6 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 37. ให้เจ้าของนำขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วนำมาไว้ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่พนักงาน 

เจ้าหน้าทีก่ำหนด 
 

 
 

/ประกาศ... 
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    ประกาศ  ณ  วันที่            เดือน                        พ.ศ.  
 
 
 
         (นายสอาด  ตามวงศ์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย 
            
 
 
                                อนุมัต ิ
 
(ลงชื่อ) 
 
 
                    นายอำเภอวังเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าธรรมเนียม 
การให้บริการเก็บ ขน และกำจัดและการออกใบอนุญาต 

ท้ายขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย 
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.2566 
 

ลำดับที่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 
บาท สตางค์ 

 ก อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
1 ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

1.1) เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละ 
 

250 
 
- 

            และลูกบาศก์ต่อๆ ไป   
 1.2) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 120 - 
      (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร)   

2 2.1) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณและมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 
500 ลิตร 

  

 - วันหนึ่งไม่เกิน  20 ลิตร    เดือนละ  30 - 
 - วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร  เดือนละ 50  - 
 - วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร  เดือนละ 70   
 -  วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ 90  
 - วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ 120  
 - วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ 150  
 - วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ 200  
 - วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ 250 - 
 - วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ 350 - 
 2.2) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500

ลิตรขึ้นไป 
  

 - วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร     เดือนละ 800 - 
 - วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร   ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือ

เศษของลูกบาศก์เมตรละ 
 

800 
 
- 

 2.3  ค่าจัดเก็บและขนมูลฝอยไว้เป็นครั้งคราวในกจิกรรมต่างๆ เช่น งานศพ ฯ  - 
 - ค่าจัดเก็บและขนมูลฝอยไม่เกิน 500 ลิตร ครั้งละ 200 - 

 - ค่าจัดเก็บและขนมูลฝอยเกิน 500 ลิตร ครั้งละ 350 - 



 

ลำดับที่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

 ข. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน 
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ 

  

3 3.1) รับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   ครั้งละ 800 - 
 3.2) รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย       ครั้งละ 800 - 
 3.3) รับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   ครั้งละ 800 - 
 3.4) รับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ               ครั้งละ 1,500 - 
 3.5) ให้บริการตั้งห้องสุขาชั่วคราว                ครั้งละ 500 - 
 3.6) ให้บริการสุขาชั่วคราว                         ครั้งละ 500 - 

4 ค.อัตราค่าเปรียบเทียบปรับ   
 4.1) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือทำให้มีข้ึนสิ่งปฏิกูล นอกสถานที่ ที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังซ้ายกำหนด 
2,500 - 

 4.2) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือทำให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอย นอกสถานที่ ที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังซ้ายกำหนด 

2,500 - 

    
    
    

    
    
    



แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

เขียนที่........................................... 
..................................................... 

                                      วันที่...............เดือน....................................พ.ศ.2566 

เรื่อง  แสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลวังซ้าย เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................... ........................ 
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............ตำบลวังซ้าย  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  ขอแสดงความคิดเห็นต่อร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2566 
    เห็นด้วย 
    ไม่เห็นด้วย 
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      ลงชื่อ.........................................ผู้แสดงความคิดเห็น 
      (....................................................) 
 

 

 

 

หมายเหตุ: แสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์หมายเลข 054-279-333 หรือทางไปรษณีย์ 129 หมู่ที ่10 ตำบลวังซ้าย อำเภอ       
วังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140 หรือติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักปลดั องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 
ภายในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 


