
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบญัญตัิการจัดการมลูฝอยทั่วไป 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

********************************************************* 

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญตัิวาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

เหตผุล 

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ

ประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการแพร   

กระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม    

อีกดวย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเก็บ ขน กําจัด หรือ       

หาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับ    

สุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  

ขน กําจัด หรือหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  

ดวยการคิดคาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการ    

สวนทองถิ่นและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน    

กําจัด หรือหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย  

การคิดคาบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( ราง ) 

เทศบัญญตัิเทศบาลนครอุบลราชธานี 

การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ.... 

********************************************************* 

 

โดยทีเ่ปนการสมควรใหมีเทศบัญญตัิวาดวยการจัดการมลูฝอยทั่วไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖  และที่แกไขเพิ่ม เติ ม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แหงพระราชบัญญัติ                

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม           

และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 

เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และผูวาราชการ          

จังหวัดอุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปน้ี  

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการ         

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒”  

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว     

โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแลวเจ็ดวัน  

ขอ ๓ ในเทศบญัญตัินี ้

“มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว  

หรือที่อื่น แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายวาดวย            

การสาธารณสุข และสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน           

ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสีย

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

“ผูกอใหเกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความวา ประชาชน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร

สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ  ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป 

“ผูดําเนินการ” หมายความวา ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวน

ทองถิ่นอ่ืน รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการเก็บ ขน และ

กําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการสวนทองถิ่น หรือทํารวมกับราชการสวนทองถิ่น  

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี



“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลนครอบุลราชธานี 

“ขอบัญญตั”ิ  หมายความวา เทศบัญญตัิเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้      

และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

*************************************************** 

ขอ ๕ การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการสวนทองถิ่นใดให         

เปนหนาที่และอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ      

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเอกชนเปนผูดําเนินการหรือทํารวม        

กับราชการสวนทองถิ่นก็ได  

มูลฝอยทั่วไปที่ จัดเก็บได  ราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐหรือราชการ             

สวนทองถิ่นอื่น รวมท้ังองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดําเนินการ

จัดเก็บยอมมีอํานาจนําไปดําเนินการใชหรือหาประโยชนไดตามขอตกลงที่ทําไวระหวางกัน  

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไมอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ใหเปน      

ไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตรายปนอยูกับมูลฝอย     

ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดเก็บ ใหราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น    

รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ได รับมอบหมายใหจัดเก็บแจงใหพนักงานเจาหนาที่           

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานตอไป เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว     

หากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงานนั้นยงัมิไดดําเนินการ ใหราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงาน

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมาย              

ใหจัดเก็บดําเนินการกับมูลฝอยนั้นตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๖ การจัดการมูลฝอยทั่วไป ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการตามหลักการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน   โดยจัดใหมีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สามารถนําไป     

ใชใหเกิดประโยชนดานอ่ืน ๆ ได 

ขอ ๗ ราชการสวนทองถิ่นตองรณรงคสรางความรับรู ความเขาใจ และจิตสํานึกใหประชาชน

ในทองถิ่นมีสวนรวมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนํากลับมาใชใหม มีความตระหนักรู      

และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหลงกําเนิด รวมตลอดทั้งเปดเผยขอมูลและรายงานผล       

การดําเนินงานใหประชาชนทราบ 



ขอ ๘ ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ผูดําเนินการตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการ

จัดการมูลฝอยทั่วไปอยางนอยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

ขอ ๙ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และกําจัด     

มูลฝอยทั่วไปที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือมาตรฐาน    

ไวเปนการเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ       

หรือมาตรฐานนั้นดวย 

 

 

หมวด ๒ 

การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

********************************************************* 

สวนที่ ๑ 

การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

ขอ ๑๐ ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยไวในที่สาธารณะและสถาน

สาธารณะใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอยางนอย   

ตองมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ราชการสวนทองถิ่นตองจัดใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่เอกชนที่เปดใหประชาชน    

เขาไปไดจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

เพื่อประโยชนในการเก็บมูลฝอย ใหผูกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอยางนอยเปนมูลฝอย

ทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใชใหมออกจากมูลฝอย

ทั่วไปดวย  

ราชการสวนทองถิ่นอาจกําหนดใหมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรียหรือมูลฝอยประเภทอื่น    

ออกจากมูลฝอยทั่วไปก็ได 

ขอ ๑๑  ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตองมีลกัษณะ ดังตอไปนี ้

(๑) ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองเปนถุงพลาสติกหรือ       

ถุงที่ทําจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อน     

ยายไดสะดวก 

(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองทําจากวัสดุ             

ที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะ  

นําโรคได ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถายและเทมูลฝอย 



ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหระบุขอความที่ทําให

เขาใจไดวาเปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม โดยมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ทั้งนี้      

โดยมีสีเฉพาะสําหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแตละประเภท ดังนี้ 

(๑) สีนาเงิน สําหรับมูลฝอยทั่วไป 

(๒) สีเขยีว สําหรับมลูฝอยอินทรีย 

(๓) สีเหลือง สําหรับมลูฝอยนํากลบัมาใชใหม 

(๔) สสีม สําหรับมลูฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

เพื่อความปลอดภยัอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งใหมลีักษณะโปรงใสก็ได 

ขอ ๑๒ ใหผูกอใหเกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในถุงหรือ

ภาชนะบรรจุสําหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปดปาก      

ถุงใหแนน เพื่อปองกันการหกหลนของมูลฝอยดังกลาว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณ          

ที่เหมาะสม และมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ 

ขอ ๑๓ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม        

ที่มีจํานวนหองพักตั้งแตแปดสิบหองขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใชสอยมากกวาสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจาของ    

หรือผูครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ         

ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอย

ทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ที่มีขนาด  

ใหญที่เปนไปตามขอ ๑๔ ขอ ๑๕ หรือขอ ๑๖ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ตองเปนไปตามหลกัเกณฑและสุขลักษณะ ดงัตอไปนี ้

(๑) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสดัสวนเฉพาะที่มีการปองกันนํ้าฝน หรือภาชนะรองรับ 

มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตามขอ ๑๖ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวา   

สองวัน  

(๒) มีพื้นและผนงัของอาคารหรือหองแยกตาม (๑) ตองเรยีบ มกีารปองกันน้ําซึมหรือนํ้าเขา

ทําดวยวัสดุทีท่นทาน ทําความสะอาดงาย สามารถปองกันสตัวและแมลงพาหะนําโรค และมีการระบายอากาศ 

(๓) มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ      

ตามที่กฎหมายกําหนด 

(๔) มีประตูกวางเพยีงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

(๕) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีขอความที่มีขนาด     

เห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  



ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้ งอยู ในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถาย            

มูลฝอยทั่วไป และอยูหางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร           

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๕  ภาชนะรองรับมลูฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมสําหรบัสถานทีต่าม   

ขอ ๑๓ ตองเปนไปตามหลกัเกณฑและมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

(๑) ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด 

สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงาย         

ตอการถายและเทมูลฝอย 

(๒) มีขอความวา “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” แลวแตกรณี และ         

มีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๖ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลบัมาใชใหมที่มขีนาดใหญ ซึ่งมปีริมาตร

ตั้งแตสองลูกบาศกเมตรขึ้นไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี ้

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปดมิดชิด สามารถปองกันสัตว และแมลง

พาหะนําโรคได สะดวกตอการขนถายมูลฝอย และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย มีระบบรวบรวมและ

ปองกันนํ้าชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 

(๒) มีการทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยสปัดาหละหน่ึงครั้ง 

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณ    

ที่เหมาะสม สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ       

มั่นคง แข็งแรง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสีย      

ไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด และอยูหางจากแหลน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือ     

ปรุงอาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  

ขอ ๑๗ ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่     

มีขนาดใหญไวในที่สาธารณะและสถานสาธารณะใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย      

และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอยางนอยตองมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยนํากลับมาใชใหม และ    

มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ขอ ๑๘  หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจาก      

ถาย เท ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 

ขอ ๑๙  ใหราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และเสนทางการเก็บและขน 

มูลฝอยทั่วไปใหผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร 



ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนทําใหไมสามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศใน     

วรรคหนึ่งได ใหแจงผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

ขอ ๒๐  การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปใหบรรจุไวในอุปกรณหรือยานพาหนะซึ่งกันน้ําและ    

ปดอยางมิดชิด รวมทั้งจัดการปองกันไมใหมูลฝอยทั่วไป น้ํา หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหลน    

รั่วไหลออกจากอุปกรณหรือยานพาหนะนั้น และตองดําเนินการอยางรวดเร็ว โดยระมัดระวังไมใหเกิด  

ผลกระทบตอการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดใหมีสถานที่คัดแยกมูลฝอย      

ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปน้ี   

(๑) เปนพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะนําเขามา       

คัดแยกได มีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 

(๒)  มแีสงสวางเพยีงพอสามารถมองเห็นวัตถตุาง ๆ ไดชดัเจน 

(๓)  มกีารระบายอากาศเพยีงพอตอการปฏิบตังิาน 

(๔) จัดใหมีหองน้ํา หองสวม อางลางมอืทีส่ะอาด เพยีงพอ สําหรับใชงานและชําระลาง

รางกาย 

(๕)  มกีารปองกันสตัวและแมลงพาหะนําโรค 

(๖)  มกีารปองกันฝุนละออง กลิ่น เสยีง ความสั่นสะเทือน หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกดิ

เหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายทีเ่กีย่วของกําหนด 

(๗)  จัดใหมีอปุกรณปองกันอคัคีภยั และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

(๘)  มีระบบรวบรวมและบําบดัน้ําเสีย และนํ้าทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายทีเ่กีย่วของกําหนด 

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคา

หรือแสวงหากําไร ตองแจงราชการสวนทองถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู และใหราชการ     

สวนทองถิ่นกํากับดูแลการดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๒๒ ผูดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับ 

การเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล        

ที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

อุปกรณและเคร่ืองมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเคร่ืองมือปฐมพยาบาลไวประจํารถขนมูลฝอยดวย 

ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และไดรับความรูดาน

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 



ขอ ๒๓ หามมิใหผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิด

มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจาก    

วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย    

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๔  ผูดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

สุขลักษณะดังตอไปนี้ 

 (๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเสนทางการเก็บและขนมูลฝอย         

ที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดตามขอ ๑๙ 

(๒) จัดใหมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมลูฝอยเพื่อปองกันการลักลอบทิง้มลูฝอย 

(๓) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามกําหนดในขอ ๒๕ และตองดูแล

ยานพาหนะดังกลาวที่ใชในการขนมูลฝอยใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้  

    (ก) มีการลางทําความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอย 

เปนประจําทุกวัน โดยสถานที่ลางทําความสะอาดดังกลาวตองมีลักษณะเปนพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน           

มีความลาดเอียง น้ําไมทวมขัง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย         

เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด และมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ  

   (ข) จัดใหมีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกวางขวางเพียงพอ      

และมีการดูแลทําความสะอาดบริเวณดังกลาวเปนประจํา 

ขอ ๒๕  ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปตองมลีักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด งายตอการบรรจุ  

ขนถาย และทําความสะอาด ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน

ในขณะขนถายมูลฝอย 

(๒) มีการปองกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพื่อมิใหร่ัวไหลตลอดการปฏิบัติงาน 

และสามารถนํานํ้าเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

(๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญ           

สามารถมองเห็นไดในระยะไกล และเปดใหสัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคลหรือนิตบิุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการเก็บขนหรือ

กําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใตการดูแลของราชการสวนทองถิ่น ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ      

สวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของ

ยานพาหนะขนมูลฝอย พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู หมายเลข



โทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็น   

ไดอยางชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหผูไดรับอนุญาตแสดง   

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน            

ไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอย พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถ

มองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอย     

ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ ๒๖  ในกรณีที่มีความจําเปน ผูดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดใหมีสถานีขนถาย     

มูลฝอยก็ได  

สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 

ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนอาคาร ที่มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา มีการระบายอากาศ มีแสงสวาง                

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ตองพักรอการขนถาย 

(๒) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ           

การดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

สวนที่ ๒ 

การกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 

ขอ ๒๗  เพื่อประโยชนในการกําจัดมูลฝอยทั่วไป ใหคัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บไดออก         

เปนมูลฝอยที่ยอยสลายงาย มูลฝอยที่ยอยสลายยาก และมูลฝอยที่ไมยอยสลาย กอนนําไปกําจัด ทั้งนี้         

การกําจัดใหทําตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคลอง     

กับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังใหเกิดผลกระทบตอประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน

และชุมชนมีสวนรวมและสามารถพึ่งพาตนเองในการกําจัดมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 

ขอ ๒๘ ผูดําเนินการกําจัดมูลฝอยทั่วไป ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่กําจัดมูลฝอย 

และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือเครื่องมือ



ปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐม

พยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยดวย 

ผูปฏิบัติหนาที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และ 

ผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ      

เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๒๙ การกําจัดมลูฝอยทั่วไปตองดําเนินการ ดังตอไปนี ้

(๑) กําจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กําหนดในเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ โดยใหศึกษา  

ความเหมาะสมและความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกํากับ    

การดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อปองกันไมให         

สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

(๒) ไมนําสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน    

ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของ    

เสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน          

มากําจัดรวมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๐  การกําจัดมูลฝอยทั่วไป ใหดําเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี ้

(๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสขุาภิบาล 

(๒) การหมักทําปุยหรือกาซชีวภาพ 

(๓) การกําจัดดวยพลงังานความรอน 

(๔) การแปรสภาพเปนเชือ้เพลิงหรือพลงังาน 

(๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดใหคําแนะนํา        

 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจใหคําแนะนําราชการสวนทองถิ่น 

ตามที่เห็นสมควร  

ขอ ๓๑ การดําเนินการกําจัดมูลฝอยตามขอ ๓๐ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

 

หมวด ๓ 

การมอบหมายใหเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 

************************************************************ 

ขอ ๓๒ การมอบหมายใหเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยใหเปนไปตามที่กําหนดไวตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการมูลฝอย 



หมวด ๔ 

การดําเนินการ ใช และหาประโยชน 

*************************************************************** 

ขอ ๓๓ การดําเนินการ ใช และหาประโยชนใหเปนไปตามที่กําหนดไวตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการมูลฝอย 

 

หมวด ๕ 

ใบอนุญาต 

*************************************************************** 

ขอ ๓๔ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัด หรือหาประโยชนจาก        

การจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใบอนุญาตที่ออกใหตามวรรคหนึ่งใหมีอายุดังตอไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยใหมีอายหุนึง่ปนับแตวันที่ออกใบอนญุาต 

(๒) ใบอนุญาตการกําจัดมลูฝอยใหมีอายหุาปนบัแตวันที่ออกใบอนุญาต 

(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

ผูใดไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย           

การสาธารณสุขแลว 

ขอ ๓๕ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามขอ ๓๔ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ       

ที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังตอไปน้ี  

(๑) บตัรประจําตัวประชาชน 

(๒) สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ทีด่ิน/อาคาร/ยานพาหะ) 

(๓) หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดมูลฝอย (กรณีที่สงไปกําจัดที่อื่น)  

(๔) หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีที่กฎหมายกําหนด)  

(๕) หลกัฐานการรับฟงความคดิเห็นจากผูมสีวนไดเสีย (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

(๖) ใบมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

(๗) หลกัฐานอื่นที่จําเปน 

ขอ ๓๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตองครบถวน         

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการทันที หากไมสามารถดําเนินการได   



ในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา         

ที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย  

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล

ใหผูขออนุญาตทราบภายใน.......วันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด    

ในเทศบัญญัตินี้  

   ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่ง       

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชา     

ทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมนําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ขอ ๓๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต

วันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นทราบแลว  

ขอ ๓๘ การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุ  

ใบอนุญาต 

ผูที่ยื่นขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบกิจการ

ตอไป และไดมายื่นขอตออายุใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมภายในกําหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็น 

สมควร) นับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว ใหถือวาไดยื่นขอตออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนด     

และการประกอบกิจการในระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต แตเมื่อไดรับ

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต

หากพนกําหนดหกสิบวันตองดําเนินการขอใบอนุญาตใหม 

ขอ ๓๙ ผู ได รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไว โดย เปด เผย              

และเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับ

ใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย       

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ      

วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการ       

แจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

 

หมวด ๖ 

คาธรรมเนียม 

*************************************************************** 

ขอ ๔๑ ใหราชการสวนทองถิ่นท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย  และ 

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

 การเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งใหนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีสามารถ

เปลี่ยนแปลงอัตราจัดเก็บโดยประกาศกําหนดใหสอดคลองและไมขัดกับกฎกระทรวงอัตราคาธรรมเนียมตาม

กฎหมายวาดวยรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และกฎกระทรวงอัตรา

คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ได 

 

หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 

*************************************************************** 

ขอ ๔๒ ผูกระทําความผิดตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราช 

บัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม   

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณี 

 

    ประกาศ  ณ  วันที…่…………….......  

 

 

               (ลงชื่อ) 

                              (นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ)        

                                                นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

 

 

 

 



                    เห็นชอบ 

 

           (ลงชื่อ)...................................... 

                   (นายสฤษดิ์   วิฑูรย) 

           ผูวาราชการจังหวัดอบุลราชธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราคาธรรมเนยีมการใหบริการเก็บ ขน และกําจัด และการออกใบอนุญาต 

ทายเทศบญัญัตินครอุบลราชธานี 

การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

*************************************************************** 

บัญชีอตัราคาธรรมเนียมตอทายเทศบญัญตัเิทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 

ที ่ รายการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ที่มปีริมาณมูลฝอย  

วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

๑.๑   วันหนึง่ไมเกิน ๒๐ ลติร เดือนละ    

๑.๒   วันหนึง่เกิน ๒๐ ลติร แตไมเกิน ๔๐ ลติร  เดอืนละ  

๑.๓   วันหนึง่เกิน ๔๐ ลติร แตไมเกิน ๖๐ ลติร  เดอืนละ   

๑.๔   วันหนึง่เกิน ๖๐ ลติร แตไมเกิน ๘๐ ลติร  เดอืนละ  

๑.๕   วันหนึง่เกิน ๘๐ ลติร แตไมเกิน ๑๐๐ ลติร  เดอืนละ  

๑.๖   วันหนึง่เกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลติร  เดอืนละ   

๑.๗   วันหนึง่เกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลติร  เดอืนละ   

๑.๘   วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลติร  เดอืนละ  

๑.๙   วันหนึง่เกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลติร  เดอืนละ  

 

 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๒ คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือนที่มปีริมาณมูลฝอย 

วันหนึ่ง ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป 

๒.๑   กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  เดอืนละ 

๒.๒   กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคดิเปนหนวย   

ทุกๆ  ๑ ลูกบาศกเมตร ในอตัราตอหนวย     หนวยละ 

        (เศษไมเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร  ใหคดิเปนครึ่งหนวย เศษเกินครึ่ง

ลูกบาศกเมตร ใหคดิเปนหนึ่งหนวย) 

 

 

๑,๒๕๐ 

 

๑,๒๕๐ 

๓ คาเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไปเปนครั้งคราว 

๓.๑   กรณีที่มีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลติร         ครั้งละ 

 

๑๒๕ 



๓.๒   กรณีที่มปีริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๑   ลกูบาศกเมตร  คร้ังละ 

๓.๓  กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคดิเปนหนวย  ทุกๆ  

๑ ลกูบาศกในอัตราตอหนวย    หนวยละ 

(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคดิเปนครึ่งหนวย เศษเกินครึ่งลกูบาศกเมตร 

ใหคดิเปนหน่ึงหนวย) 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 


