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หลักการ 

 ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 
 

เหตุผล 

  โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ       
ของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั ้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน กำจัด หรือ         
หาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัด 
หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู ้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัด หรือ             
หาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล          
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 34/2 และมาตรา 34/3         
แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และมาตรา 20 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนและผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565” 

 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนแล้ว 7 วัน 

 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลปากน้ำ
หลังสวนในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือ
ที่อื่น แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือของ
เสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่
เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที ่เป็นวัตถุหรือปนเปื ้อนสารที ่ม ีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ              
สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ 
สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื ่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ             
กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
  “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือ
นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
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 “น้ำชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย
ทั่วไป ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 
  “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่
อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว 
  “ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย
  “ผู้ดำเนินการ” หมายความว่า เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล หรือทำร่วมกับเทศบาล  
  “เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสาธารณสุข 
 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

.................................. 
 
 ข้อ 5 การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนเป็นหน้าที่และ
อำนาจของเทศบาล 
  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื ่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ หรือ           
ทำร่วมกับเทศบาลภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการขนหรือกำจัด      
มูลฝอยทั่วไปแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็น          
ผู้ดำเนินกิจการรับทำการขนหรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการก็ได้ 
  บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้อง
จัดการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ         
ผู้ดำเนินกิจการรับทำการขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็น
หนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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 ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน
หรือจะอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน      
ด้วยการคิดค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนมอบให้
บุคคลอ่ืนดำเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไป
โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 

 ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู ้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป 
นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนกำหนดหรือจัดให้      
ให้เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนมีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ หรือ
กำหนดให้มีวิธีกำจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่กำหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 8 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หรือเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งเทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวนมอบให้ดำเนินการขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการขนและ
กำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี                
ต้องดำเนินการขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื ่อนไขที่กำหนดไว้ตาม           
เทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
  ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป อย่างน้อย 2 คน โดยให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

.................................. 
ส่วนที่ 1 

การเก็บมูลฝอยทั่วไป 
.................................. 

 
 ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู ้ซึ ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย     
อย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้
ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย 
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 ข้อ 10 ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติก
หรือถุงที่ทำจากวัสดุอื ่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั ่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก 
  (2)  ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องทำจาก
วัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะนำโรคได้ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย  
  ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความ
ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

 ข้อ 11 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ในถุงหรือ
ภาชนะบรรจุ ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกั น
การหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทำ
ความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจำสม่ำเสมอ 

 ข้อ 12 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มี
จำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือ                  
ผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่มี
ปริมาณมูลฝอยทั่วไป ตั้งแต่ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 2,000 ลิตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับที ่มีขนาดใหญ่ตามความ
เหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 ข้อ 13 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ำฝน หรือ
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 
2 วัน 
  (2)  มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (1) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ำซึม
หรือน้ำเข้าทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และ         
มีการระบายอากาศ 
  (3)  มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย  เพื่อรวบรวมน้ำเสียไป
จัดการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 
  (4)  มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
  (5)  มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มี
ขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  
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  ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่าย
มูลฝอยทั่วไปและอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่      
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ข้อ 14 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิด
มิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ าย
ต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 
  (2)  มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี
และมีขนาดและสีของข้อความ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความ
ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ทั้งนี้ โดยมีสีเฉพาะสำหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
  (ก)  สีน้ำเงิน สำหรับมูลฝอยทั่วไป 
  (ข)  สีเขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
  (ค)  สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
  (ง)  สีส้ม สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  (จ)  สีแดง สำหรับมูลฝอยติดเชื้อ 
  เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 

 ข้อ 15 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีปริมาตร 
ตั้งแต่ 2 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และ
แมลงพาหะนำโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวม
และป้องกันน้ำชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
  (2)  มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  
  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ต้องตั้งอยู่ใน
บริเวณที่เหมาะสมสะดวกต่อการขนย้าย และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ 
มั่นคง แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้ง หรือระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียไป
จัดการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ห่างจากแหล่งน้ำเพื่ อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือ          
ปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 ข้อ 16 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้
ใหม่หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ในที่หรือทางสาธารณะตาม     
ความเหมาะสม 
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 ข้อ 17 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนมอบให้ดำเนินการ  
เก็บมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาต  
จากเจ้าพนักงานท้องถิ ่น ให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 
  ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และได้รับความรู้
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่น
กำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ข้อ 18 ในกรณีที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนมอบให้
ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน และ
บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป       
โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ที่จัดให้มีสถานที่คัดแยก
มูลฝอยทั่วไปต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะ
นำเข้ามาคัดแยกได้มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ  
  (2)  มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
  (3)  มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (4)  จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาดเพียงพอสำหรับใช้งานและชำระ
ล้างร่างกาย 
  (5)  มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค 
  (6)  มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่
อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด  
  (7)  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
  (8)  มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอก เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชน
ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหากำไร ต้องแจ้งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
ที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนกำกับดูแลการดำเนินการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

 ข้อ 19 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิด          
มูลฝอยทั่วไป ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย   
จากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 
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ส่วนที่ 2 

การขนมูลฝอยทั่วไป 
.................................... 

 
 ข้อ 20 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนมอบให้ดำเนินการ    
ขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน และบุคคลซึ่งได้ รับอนุญาตจาก    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการขนมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์    
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู ้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่ขนมูลฝอยทั่วไปและ          
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลไว้ประจำรถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปด้วย 
  ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 ข้อ 21 การดำเนินการขนมูลฝอยทั ่วไปต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภทหรือกำหนดวันในการขน ตามประเภทของ      
มูลฝอยหรือตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนกำหนด 
  (2)  ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ และ
ต้องมีการทำความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บ
ยานพาหนะเป็นประจำทุกวัน 
  (3)  ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขน    
มูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ำไม่ท่วมขัง ทำความสะอาดง่าย     
มีรางหรือท่อระบายน้ำเสีย หรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนดและ    
มีการป้องกันเหตุรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 
  (4)  บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป มีขนาดกว้างขวางเพียงพอ      
มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เว้นแต่ อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มี
ระบบบำบัดน้ำเสีย  
  (5)  ต้องมีมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไป เพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ 
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 ข้อ 22 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไป มีความแข็งแร งทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด
เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทำความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป 
  (2)  มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหล 
ตลอดการปฏิบัติงานและนำน้ำเสียจากมูลฝอยไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย  
  (3)  มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจำยานพาหนะ ชนิดไม่ก่อให้เกิดความ
รำคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกรณีบุคคล
หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนให้เป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย
ทั่วไป ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน ด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้ง 2 ด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื ่อ ที่อยู ่ 
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติ
บุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือ ที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภา ยนอกตัวถัง
ด้านข้างทั้ง 2 ด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ระบุชื ่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที ่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปใน
บริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 ข้อ 23 ในกรณีที่มีความจำเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งเทศบาลตำบลปากน้ำ      
หลังสวน มอบให้ดำเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตำบลปากน้ำ       
หลังสวน และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย
ทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานี       
ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้ 
  สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะ และการขนถ่ายที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไป ที่ต้องพักรอ
การขนถ่ายมีการป้องกันน้ำซึม หรือน้ำเข้า มีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
  (2)  มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง   
 (3)  มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้ง ที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ส่วนที่ 3 

การกำจัดมูลฝอยทั่วไป 
.................................... 

 
 ข้อ 24 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนมอบให้ดำเนินการ
กำจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็ นธุรกิจ หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทำหน้าที่กำจัดมูลฝอย
ทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจน
เครื่องมือปฐมพยาบาล ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย  
  ผู ้ปฏิบัติหน้าที ่กำจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจำปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 ข้อ 25 การกำจัดมูลฝอยทั่วไปต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทำการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุม
กำกับการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธี ให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
  (2)  ไม่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และ
ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมา
กำจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป 

 ข้อ 26 การกำจัดมูลฝอยทั่วไปให้ดำเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้  
  (1)  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  (2)  การเผาในเตาเผา 
  (3)  การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ 
  (4)  การกำจัดแบบผสมผสาน 
  (5)  วิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีกำหนด 
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 ข้อ 27 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้       
   (1)  มีสถานที่ตั ้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบ โดยไม่ก่อให้เกิด
อันตรายเหตุรำคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วย  
  (2)  มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป 
เพื่อจัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกล บ
และปัญหากลิ่นรบกวน 
  (3)  มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้น
บ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่น และปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 
  (4)  มีระบบรวบรวมน้ำชะมูลฝอยจากก้นบ่อ เพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่
สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน และมีกระบวนการบำบัดน้ำชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (5)  มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนำมูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบและ
ปิดการฝังกลบ เมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือวัสดุ
อื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค 
รวมทั้ง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  (6)  มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ ่นละออง กลิ ่น เสียง ความ
สั่นสะเทือนหรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
 (7)  ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผา
ทำลายก๊าซหรือมีระบบการนำก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  
  (8)  มีบ ่อสำหรับตรวจสอบการปนเปื ้อนของน้ำใต้ด ิน และในระหว่างการ
ดำเนินการฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำต่อเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนด้วย  

 ข้อ 28 การเผาในเตาเผา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผลการศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป 
มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (2)  มีที ่พ ักรวมมูลฝอยทั ่วไปที ่ เป ็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตาม           
เทศบัญญัตินี้         
 (3)  มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไปเพื่อ
จัดเป็นพ้ืนที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ำผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหา
กลิ่นรบกวน 
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 (4)  ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (5)  มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ ่น ละออง กลิ ่ น เสียง ความ
สั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (6)  มีการบำบัดน้ำเสียจากระบบกำจัดและน้ำเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน
สถานที่กำจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (7)  มีพื้นที่สำหรับเก็บเถ้าหนัก ที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ       
มีระบบในการนำเถ้าหนักไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ( Sanitary 
Landfill) ที่มีการป้องกันน้ำชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการนำเถ้าหนักไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน      
 (8)  มีพื้นที่สำหรับเก็บเถ้าลอย ที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมี
ระบบในการนำเถ้าลอยออกไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีระบบการนำเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  

 ข้อ 29 การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 
  (2)  มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือนำมาหมักทำปุ๋ย หรือทำก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมี
อาคารที่มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว  
  (3)  มีระบบบำบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป  
  (4)  มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ ่นละออง กลิ ่น เสียง ความ
สั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 (5)  มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักทำปุ๋ยหรือหมักทำก๊าซชีวภาพไม่ได้ 
ต้องมีระบบกำจัดหรือส่งไปกำจัด โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมี
การนำมูลฝอยทั่วไปที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
  (6)  ต้องบำบัดน้ำชะมูลฝอยทั่วไป น้ำเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมัก     
ทำปุ๋ยหรือทำก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  (7)  กรณีหมักทำก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนำก๊าซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทำงาน  
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 ข้อ 30 การกำจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการกำจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีที่กำหนดตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 

หมวด 3 
ใบอนุญาต 

..................................... 
 
 ข้อ 31 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการขนหรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 ข้อ 32 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการขนหรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จะต้องยื่น      
คำขอรับใบอนุญาต พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  (1)  บัตรประจำตัว  
  (2)  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (3)  เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนประกาศกำหนด 

 ข้อ 33 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน     
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการหากไม่สามารถดำเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 
15 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื ่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้ าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมสำเนาแจ้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง  

 ข้อ 34 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
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 ข้อ 35 บรรดาใบอนุญาตที ่ออกให้ตามเทศบัญญัติน ี ้  ให้มีอายุ 1 ปีนับแต่ว ันที ่ออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนเท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

 ข้อ 36 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น     
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ 37 ในกรณีที ่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที ่สำคัญ ให้ผู ้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุด 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ แห่งท้องที ่ที ่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ ่น
ประกอบด้วย 
  (2)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบ
แทนใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

 ข้อ 38 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี ่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้              
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 15 วัน 

 ข้อ 39 เจ้าพนักงานท้องถิ ่นมีอำนาจออกคำสั ่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื ่อปรากฏว่าผู ้รับ
ใบอนุญาต       
  (1)  ถูกสั ่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ 2 ครั ้งขึ ้นไปและมีเหตุที ่จะต้องถูกสั ่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก   
  (2)  ต้องคำพิพากษาถึงที ่ส ุดว ่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  (3)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีพของประชาชน 
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 ข้อ 40 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 41 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
.................................... 

 
 ข้อ 42 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการขน        
มูลฝอยทั่วไปของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนหรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนมอบให้บุคคล
อ่ืนดำเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไปแก่เทศบาลตำบลปากน้ำ
หลังสวนตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี ้ ทั ้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้    
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 43 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่       
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชำระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน 

 ข้อ 44 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบล      
ปากน้ำหลังสวน 
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หมวด 5 

บทกำหนดโทษ 
........................................ 

 
 ข้อ 45 ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 ข้อ 46 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
         (นายวิชัย  อนันตเมฆ) 
        นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน 
 
 
  เห็นชอบ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน กำจัด และการออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2565 

ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
1 ใบอนุญาตดำเนินการ   
  (ก)  รับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

(ข)  รับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 
(ค)  ใบแทนใบอนุญาต 

ฉบับละ 
ฉบับละ 
ฉบับละ 

3,000 
5,000 

10 
2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน   

 (1) 
  

กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร  
หรือน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม 

 
เดือนละ 

 
10 

 (2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร   
แต่ไม่เกิน 50 ลิตร หรือไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม 

 
เดือนละ 

 
20 

 (3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 50 ลิตร  
แต่ไม่เกิน 100 ลิตร หรือไม่เกิน 15 กิโลกรัม 

 
เดือนละ 

 
40 

 (4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 100 ลิตร  
แต่ไม่เกิน 300 ลิตร หรือไม่เกิน 45 กิโลกรัม 

 
เดือนละ 

 
60 

 (5) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร  
แต่ไม่เกิน 500 ลิตร หรือไม่เกิน 75 กิโลกรัม 

 
เดือนละ 

 
80 

 (6) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร 
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกิน 150 กิโลกรัม 

 
เดือนละ 

 
1,000 

 (7) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย 
(เศษไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 0.5 หน่วย 
เศษเกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย) 

 
หน่วยละ 

 
2,000 

 

3 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว   
 (1) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ครั้งละ 120 
 (2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 200 
 (3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย 
(เศษไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 0.5 หน่วย 
เศษเกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย) 

 
หน่วยละ 

 
200 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน กำจัด และการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2565 
(ต่อ) 

ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
4 ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน   

 (1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 150 
 (2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร  

ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย 
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็น 0.5 หน่วย 
เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย) 

 
หน่วยละ 

 
150 

 
 

 (3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร   
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 

 
เดือนละ 

 
3,000 

 (4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  
ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย 
(เศษไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 0.5 หน่วย 
เศษเกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย) 

 
หน่วยละ 

 
5,000 

5 ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว   
 (1) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร หน่วยละ 130 
 (2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร 

แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
 
หน่วยละ 

 
250 

 (3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย  
(เศษไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 0.5 หน่วย 
เศษเกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย) 

 
หน่วยละ 

 
250 

6 ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักท่องเที่ยว 
ให้คิดเพ่ิมในอัตราต่อคนต่อวัน 

 
วันละ 

 
2 

 
 
 
 
 
 


