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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล วาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลบานตูลโดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลและนายอําเภอชะอวด จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตูลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิ่งของ
ที่ไมใชแลว หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสีย
ที่เกิดขึ้นในกระบวยการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑที่เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม
หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได
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“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ
“มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนที่เปนวัตถุหรือปนเปอนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ
สารเปอรออกไซด สารระคายเคือง สารกัด กรอน สารที่เกิด ปฏิกิริยาไดงาย สารที่เกิด ระเบิด ได
สารที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจกอหรือมีแนวโนมที่จะทําใหเกิด
อันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม แตไมรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ
กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ
ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไป
“น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจาก
มูลฝอยทั่วไป ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปน
ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว
“ผูกอใหเกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความวา ประชาชน เจาของหรือผูครอบครอง
อาคารที่พกั อาศัย ธุรกิจรานคา สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันตาง ๆ
และสถานที่ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับ การแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ที่พักอาศัย ธุรกิจรานคา สถานประกอบการ
สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันตาง ๆ และสถานที่ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป
ตองมีการคัดแยกมูลฝอยอยางนอย ๓ ประเภท ประกอบดวย มูลฝอยนํากลับมาใชใหม มูลฝอยทั่วไป
และมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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ขอ ๖ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหม
๖.๑ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหม
(๑) ถุงพลาสติกสําหรับใสมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ใหใชสีขาวขุนหรือสีขาวใส
แตถาใชถุงสีอื่นตองมีขอความวา “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” ตองมีขนาดและสีของขอความที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน
(๒) ภาชนะบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ใหใชสีขาวขุนหรือสีขาวใส แตถาใช
ภาชนะสีอื่นตองมีขอความวา “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” ตองมีขนาดและสีของขอความที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน
๖.๒ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไป
(๑) ถุงพลาสติกสําหรับใสมูลฝอยทั่วไปรอการกําจัด ใหใชถุงสีดํา แตถาใชถุงสีอื่น
ตองมีขอความวา “มูลฝอยทั่วไป” ตองมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
(๒) ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปรอการกําจัด ใหใชสีน้ําเงิน แตถาใชภาชนะสีอื่น
ตองมีขอความวา “มูลฝอยทั่วไป” ตองมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ถุง บรรจุมูลฝอย ตองมีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่ว ซึม ขนาดเหมาะสม
สามารถเคลื่อนยายไดโดยสะดวก
ภาชนะบรรจุมูลฝอย ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทานไมรั่วซึม
มีฝาปดมิด ชิดสามารถปองกัน สัตวและแมลงพาหะนําโรคได ขนาดพอเหมาะสามารถเคลื่อนยายได
โดยสะดวกงายตอการถายเทมูลฝอย
๖.๓ ถุงหรือภาชนะบรรจุสําหรับมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ใหเปน
ตามกฎกระทรวง วาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ขอ ๗ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ ๕ บรรจุมูลฝอยทั่วไปในถุง หรือภาชนะบรรจุ
มูลฝอยทั่วไปตามขอ ๖ ในกรณีบรรจุในถุง ตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดปากถุงใหแนน
ดวยเชือกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว เพื่อปองกันการหกหลนของมูลฝอย กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุ
ตองมีการทําความสะอาดเปนประจําสม่ําเสมอ
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ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวมที่มีจํานวนหองพักตั้งแต ๘๐ หองขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ใชสอยมากกวา ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ธุรกิจรานคา สถานประกอบการ สถานบริการ
ตลาด สถาบันตาง ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน ๒ ลูกบาศกเมตรตอวัน ตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป
ที่มีลักษณะตามขอ ๑๑ หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญที่มีลักษณะตามขอ ๑๒
ขอ ๙ ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการคัดแยก และเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ตองไดรับ
การตรวจสุขภาพประจําป และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจาก
การทํางานตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานคัดแยก
และเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป
ขอ ๑๑ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะสามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวา
๒ วัน มีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเปนสัดสวน ตั้งอยูในสถานะที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมขนถาย อยูหาง
จากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและสถานประกอบอาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) พื้น ผนัง เรียบ ทําดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดงาย มีลักษณะปดมิดชิด
สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค และมีการระบายอากาศดี
(๓) มีรางหรือทอระบายน้าํ ทิ้ง เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้าํ เสีย เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับ
ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
(๔) ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
(๕) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปมีขอความที่มีขนาด
เห็นไดชัดเจนวา “ที่พักมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ
๑ ครั้ง
ขอ ๑๒ ภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง
ทําความสะอาดงาย มีรางระบายน้ําโดยรอบเชื่อมตอกับ ระบบน้ําเสีย เวนแตอาคารที่ไมถูกบัง คับ
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ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย หางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค สถานที่ปรุงประกอบอาหารตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) ตั้งอยูในบริเวณที่สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจรเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ
(๓) มีลักษณะปดมิดชิด แข็งแรง ทนทาน สามารถปองกันสัตวและแมลงนําโรค
สะดวกตอการขนถายมูลฝอย และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย มีระบบรวบรวมและปองกันน้ําชะมูลฝอย
ไหลปนเปอนตอสิ่งแวดลอม
(๔) มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๓ เจ า ของหรื อ ผู ครอบครองโรงงานอุ ต สาหกรรมที่เ ป น แหล ง กํ า เนิ ด มู ลฝอยทั่ ว ไป
หามทิ้งของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไป และตองปฏิบัติตามขอ ๕
ขอ ๖ ขอ ๗
ในกรณีเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน
๒ ลูกบาศกเมตรตอวัน ตองจัดใหมีที่พักมูลฝอยทั่วไปตามขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ ดวย
ขอ ๑๔ ราชการสวนทองถิ่นตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป ในที่หรือทางสาธารณะ
อยางถูกสุขลักษณะตามความเหมาะสมอยางนอยเปน ๒ ประเภท ไดแก มูลฝอยนํากลับมาใชใหม
และมูลฝอยทั่วไป หรือตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๕ ในกรณีราชการสว นทองถิ่ น หรือราชการสว นทองถิ่น รว มกับ หนว ยงานของรั ฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง รวมทั้งบุคคล
ซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของ
ราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ สถานที่คัดแยก
มูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เป น พื้ น ที่ เ ฉพาะมี ข นาดเพี ย งพอเหมาะสมสามารถรองรั บ มู ล ฝอยทั่ ว ไป
ที่จะนําเขามาคัดแยกตามประเภทของมูลฝอยไดมีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ
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(๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ ไดชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๔) จัดใหมีหองน้ํา หองสวม อางลางมือที่สะอาดเพียงพอสําหรับใชงาน และชําระลาง
รางกาย
(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค
(๖) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดําเนินการ
ที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
(๗) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยและมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๙) ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่เก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) ตองจัดใหมีอุปกรณกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฎิบัติงาน
สถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเปนอาคารตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุม ชนดําเนิน การคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคน
หรือหากําไร ตองแจงราชการสวนทองถิน่ ทีว่ ิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู และใหราชการสวนทองถิ่น
กํากับดูแลการดําเนินงานใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ขอ ๑๖ ราชการสวนทองถิ่น หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ หรือราชการ
สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการ
สวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทํา
การขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําการเก็บรวบรวมและขนมูลฝอยทั่วไปจากแหลงกําเนิดตาง ๆ
ตองดําเนินการขนใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังนี้คือ
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(๑) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภทตามขอ ๕ หรือกําหนดวันในการขนตามประเภท
ของมูลฝอยหรือตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด
(๒) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๑๗
(๓) ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่เก็บ ขนมูลฝอยทั่วไปตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัย และความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๔) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอยทั่วไป รวมทั้งอุป กรณหรือเครื่องมือปองกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
มีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไวประจํารถเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไปดวย
(๕) ตองจัดใหมีสถานที่ลางยานพาหนะที่มีลักษณะเปนพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน
มีความลาดเอียงน้ําไมทวมขัง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําเสียเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย
และมีการปองกันเหตุรําคาญ และผลกระทบตอสุขภาพ
(๖) จัดใหมีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเปนการเฉพาะ มีขนาด
กวางขวางเพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เวนแตอาคาร
ที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
(๗) ตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บ ยานพาหนะและลางทําความสะอาด
ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปเปนประจําทุกวัน
(๘) ตองมีมาตรการควบคุม กํากับการขนมูลฝอยเพื่อปองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ขอ ๑๗ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ตองมีลักษณะ ดังนี้
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด
เปนแบบที่งายตอการบรรจุ ขน ถาย และทําความสะอาดงาย
(๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพื่อมิใหรั่วไหล
ตลอดการปฏิบัติงาน และน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย
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(๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบ ติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิด
ความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
(๔) มีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ขนถายมูลฝอยทั่วไปในในถัง
ยานพาหนะตองไมสูงเกินไป หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากสวนราชการทองถิ่น ใหเปนผูดําเนินการเก็บ ขน
หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ใหบุคคล
หรื อ นิ ติ บุ ค คลนั้ น แสดงชื่ อ ราชการส ว นท อ งถิ่ น ด ว ยตั ว หนั ง สื อ ที่ มี ข นาดสามารถมองเห็ น ได ชั ด เจน
ไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุวิธีการที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคล หรือนิติบุคคลนั้นดําเนินการ
และชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคล หรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณ
ที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ขอ ๑๘ ในกรณีที่จัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยทั่วไป สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตองมีลักษณะ
และการขนถายที่ตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีลักษณะเปนอาคาร มีขนาดพอเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ตองพักรอ
การขนถาย มีการระบายอากาศ และแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๒) มีการปองกันกลิ่นจากมูลฝอย ฝุนละอองจากการดําเนินงานและการขนสง
การปลิวของมูลฝอย เสียงดังรบกวน สัตวและแมลงพาหะนําโรค
(๓) มีระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําที่ระบายออกสูภายนอกตองไดมาตรฐานน้ําทิ้ง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
ขอ ๑๙ ในการกําจัดมูลฝอยทั่วไป ราชการทองถิ่น หรือราชการสวนทองถิน่ รวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง รวมทั้งบุคคล
ซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการควบคุมดูแลของ
ราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองดําเนินการ ดังนี้
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(๑) ตองกําจัดขยะมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามที่กําหนดในขอ ๒๐
(๒) หามนําของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้ง
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป
(๓) ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง
ระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไป
ตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพื่อปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
(๔) ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไป ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุข อนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๕) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน
กําจัด มู ลฝอยทั่ว ไป รวมทั้ง อุป กรณห รือเครื่องมื อปองกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิด ขึ้น จากการปฏิบัติง าน
มีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัด
มูลฝอยทั่วไปดวย
ขอ ๒๐ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีวิธีดําเนินการ
ดังนี้
(๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การเผาในเตาเผา
(๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ
(๔) การกําจัดแบบผสมผสาน
(๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๑ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ
ดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ หางจากสนามบิน
บอน้ําดื่ม โรงงานผลิตน้ําประปา สถานศึกษา ศาสนาสถาน โบราณสถาน หรือแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ
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ในกรณีเปนพื้นที่ลุมที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน หรือน้ําปาไหลหลากตองมีมาตรการปองกันและแกไข
เพื่อไมใชสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ระยะหางและมาตรการปองกัน รวมทั้งเกณฑ
ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ จัดเปนพื้นที่สําหรับ
ปลูกตนไมถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหากลิ่นรบกวน
(๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้าํ ใตดินจากชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกนบอ
ดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพื่อสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถ
ปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
(๕) มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น และปดการฝงกลบ
เมื่อบอฝงกลบเต็ม โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม
เพื่อปองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรครวมทั้งไมสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
(๖) มีการปองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดําเนินงาน ความสั่นสะเทือน
เสียงดังรบกวน เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว
และแมลงพาหะนําโรค
(๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ และมีระบบเผาทําลายกาซ
หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลง หรือประโยชนอยางอื่น
(๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน และในระหวางการดําเนินฝงกลบ
ใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก ๖ เดือน กรณีที่มีการปดบอฝงกลบแลวใหมีการตรวจสอบ
ปละ ๑ ครั้งติดตอกันเปนระยะเวลา ๕ ป ทั้งนี้ หลักเกณฑวิธีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ใหเปนไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๒๒ การเผาในเตาเผา ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสมใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ ๑๙ (๓) มีขนาดพื้นที่
เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบายอากาศและแสงสวางทีเ่ พียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะตามขอ ๑๓
(๓) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย จัดเปนพื้นที่
สําหรับปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากลิ่นรบกวน
(๔) ตองเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไมต่ํากวา ๘๕๐ องศาเซลเซียล และมีระบบ
ควบคุม คุณภาพอากาศที่ป ลอยออกจากปลองเตามูลฝอยทั่วไปใหไ ดม าตรฐานควบคุม การปลอยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) มีการปองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดําเนินงาน ความสั่นสะเทือน
เสียงดังรบกวน เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว
และแมลงพาหะนําโรค
(๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด และน้ําเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน
สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) มีการกําจัดเถาหนัก โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่มีการปองกัน
น้ําชะขี้เถา ปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน และตองมีพื้นที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการในการนําเถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา
(๘) มีการกําจัดเถาเบา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
และตองมีพื้นที่สําหรับเก็บเถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการในการนําเถาเบา
ออกไปกําจัดเปนประจํา
ขอ ๒๓ การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะ
และหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสมใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ ๑๙ (๓)
(๒) อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่นํามาหมัก
ทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ มีการะบายอากาศและแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
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(๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร
(๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดําเนินงาน ความสั่นสะเทือน
เสียงดังรบกวน เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว
และแมลงพาหะนําโรค
(๕) มูลฝอยจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได ตองมี
ระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมี
การนํามูลฝอยกลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน
(๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย น้ําเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยและสถานที่
หมักทําปุยหรือกาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน
และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน
ขอ ๒๔ การกําจัดแบบผสมผสาน ซึ่งระบบกําจัดใชวิธีการกําจัดมากวา ๑ วิธีตามขอ ๒๐ (๑)
(๒) (๓) หรือวิธีอื่น ๆ ตามขอ ๒๐ (๕) ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด
(๒) อาคารรวบรวมมูลฝอย และอาคารอื่น ๆ ของระบบกําจัดมูลฝอย ตองมี
การระบายอากาศ และแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร
(๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดําเนินงาน ความสั่นสะเทือน
เสียงดังรบกวน เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว
และแมลงพาหะนําโรค
(๕) ในกรณี ที่ มี ห รื อ ใช ร ะบบกํ า จั ด โดยการเผาในเตาเผาดํ า เนิ น การเผาให ต อ ง
ดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ ๒๒
(๖) ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการ
ใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ ๒๓
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ขอ ๒๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลบานตูล ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พันตํารวจเอก พิทักษ คลังจันทร
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล

