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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1    ความเปนมา 
 การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว  สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหลายพื้นที่ไดประสบปญหาไมสามารถจัดหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาดการบริหาร
จัดการที่ดี ขาดความรูความเขาใจในการจัดการที่เหมาะสม และเกิดความขัดแยงในการดําเนินการ   
 ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จําเปนจะตองไดรับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อไมใหปญหา
ขยายตัวและรุนแรงยิ่งข้ึน เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
โดยกฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการขยะมูลฝอยและ     
สิ่งปฏิกูลดังนี้ 

พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (18)   การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย” 
 มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาท่ีในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 
  (11)  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
            (12)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ” 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 มาตรา 50 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบลมีหนา ท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
  (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล” 



มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 มาตรา 53 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลเมือง  มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
  (1)  กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50” 
 มาตรา 56 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
  (1)  กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53” 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 
 มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
  (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา  ทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล” 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ไดมอบหมายใหวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  จัดทํามาตรฐานฉบับนี้ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง  และเสริมสรางศักยภาพ โดยมุงเนนการมีสวนรวม
ของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ ควบคูกับการใชหลักวิชาการในการแกปญหาใหถูกตอง 
 การจัดทํามาตรฐานฉบับนี้  จึงเปนกรอบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
เนนการจัดการในประเด็นตางๆ อยางครอบคลุม  ท้ังสถานการณ  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
การเฝาระวังติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม  ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.2    ขอบเขตของมาตรฐาน 

 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไดจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล   และ
องคการบริหารสวนจังหวัด  เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในทางปฏิบัติและการตัดสินใจแกไขปญหาตอไป 

1.3    วัตถุประสงค  
 1.3.1 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีไดรับมอบหมายภาระหนาท่ี     
ในการกํากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ           
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
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 1.3.2 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากองคกรปกครอง          
สวนทองถิ่นอยางมีมาตรฐานขั้นพื้นฐานเดียวกัน อันเปนประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและสรางความ
พึงพอใจแกประชาชน 

1.4    คํานิยาม 
 มลพิษ หมายถึง  ของเสีย วัตถุอันตราย และมวลสารอื่น ๆ  รวมท้ังกาก ตะกอน หรือสิ่งตกคาง
จากสิ่งเหลานี้ ท่ีถูกปลอยท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษ  หรือท่ีมีอยูในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่ง
กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  หรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชนได และใหหมายความรวมถึงรังสี ความรอน  แสง  เสียง  กลิ่น  ความสั่นสะเทือน  หรือ
เหตุรําคาญอื่น ๆ  ท่ีเกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย 
 ของเสีย   หมายถึง ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย   มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด  
ซึ่งถูกปลอยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมท้ังกาก ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานี้ท่ีอยู
ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ    
 ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง สิ่งเหลือใชและสิ่งปฏิกูลท่ีอยูในรูปของแข็ง ซึ่งเกิดจาก        
กิจกรรมของมนุษยและสัตว ท้ังจากการบริโภค การผลิต การขับถาย การดํารงชีวิตและอื่นๆ 
 สิ่งปฏิกูล  หมายถึง สิ่งสกปรก ของสกปรก ของเนาเปอย  อุจจาระหรือปสสาวะ และหมาย
รวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

1.5    มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เก่ียวของ 
 สําหรับภารกิจดานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดมี
กฎหมายบัญญัติใหอํานาจหนาท่ีไว ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540    
 มาตรา 79  “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมท้ังมีสวนรวม
ในการสงเสริม บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ควบคุม  และกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
 มาตรา 290  “เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
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 (1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ีอยูในเขตพื้นที่  
 (2) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพื้นที่
เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 
 (3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกพื้นที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่”  

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. 2535 
 มาตรา 4 “ “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา 
  (1)นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
  (6)หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางอื่น นอกเหนือ 
จาก (1) ถึง (5) ขางตนท่ีไดรับการประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายเฉพาะวาดวย
การนั้น สําหรับ   ในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น” 
 มาตรา 60 “เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัดตามมาตรา 37 ใหเจาพนักงานทองถิ่นในทองท่ีท่ีไดประกาศกําหนดใหเปนเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 59 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอตอ      
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด….” 
 มาตรา 73  “หามมิใหผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัด 
ของเสียเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
  การขอและการออกใบอนุญาต  คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูไดรับอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต   การออกใบแทนใบอนุญาต  การสั่งพัก  และการเพิกถอนการ
อนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางใหบริการเปนผูรับใบอนุญาตใหเปนผูควบคุมดวย   
 ในการรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียของผูรับจางใหบริการตามวรรคหนึ่ง  
จะเรียกเก็บคาบริการเกินกวาอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงมิได” 
 มาตรา 74 “ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตพื้นที่ใดที่ทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
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ตามมาตรา 71 และมาตรา 72 จัดสงน้ําเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิดของตนไปให ผูรับจางใหบริการ
ทําการบําบัดหรือกําจัดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ” 
 มาตรา 75 “ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตทองท่ีใด ท่ีทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม และไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย
หรือกําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ     
เจาพนักงานควบคุมมลพิษ อาจกําหนดวิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียซึ่งเกิด
จากแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 ไดตามที่จําเปน จนกวาจะไดมีการกอสราง  ติดตั้ง  
และเปดดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม  ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขต
พื้นที่นั้น….” 
 มาตรา 77 “ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
หรือระบบกําจัดของเสียรวม โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นและ 
เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ มีหนาท่ีดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
หรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีสวนราชการนั้นหรือราชการสวนทองถิ่นนั้นจัดใหมีข้ึน…” 
 มาตรา 80 “เจาของหรือผูครอบครองแหลงมลพิษ ซึ่งมีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือ
เครื่องสําหรับควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย
ตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 เปนของตนเอง มีหนาท่ีตองเก็บสถิติและขอมูลแสดงผลการทํางานของ
ระบบหรืออุปกรณและเครื่องมือดังกลาวในแตละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดเปนหลักฐานไว         
ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้น และจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ
หรือเครื่องมือดังกลาวเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองท่ีแหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอย 
เดือนละหนึ่งครั้ง….” 
 มาตรา 88 “ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีใดซึ่งไดจัดใหมีการกอสรางและดําเนินการ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงิน
รายไดของราชการสวนทองถิ่น และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณากําหนดอัตราคาบริการท่ีจะ
ประกาศใชในแตละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีท่ีเปนที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมดังกลาว 
 การกําหนดอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  



มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

6 บทที่ 1   บทนํา  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 18  “การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใด ใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของราชการสวนทองถิ่นนั้น  
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร ราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการแทน ภายใตการ
ควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น   หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได”   
 มาตรา 19 “หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก   
เจาพนักงานทองถิ่น” 
 มาตรา 20 “เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น ดังตอไปนี้ 

(1) หามการถายเท ท้ิง หรือทําใหมีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
นอกจาก ในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นไดจัดไว ให 

(2) กําหนดใหมีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน  
(3) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย หรือใหเจาของหรือผูครอบครอง

อาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพ  หรือลักษณะการใชอาคารหรือ
สถานที่นั้นๆ  

(4) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิ่นในการเก็บ และขน    
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไมเกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

(5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เพื่อให ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการข้ันสูง ตามลักษณะการ
ใหบริการท่ีผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 พึงจะเรียกเก็บได  

(6) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 


