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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกกแรต   
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลกกแรต  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกลู 

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๖  และมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 

บริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลกกแรตโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกกแรตและนายอําเภอกงไกรลาศ   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลกกแรต  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริการสวนตําบลกกแรตตั้งแตวันที่ไดติดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกกแรต 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   

  “มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชนตามกฎกระทรวง  วาดวยการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกกแรต 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปน

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในองคการบริหารสวนตําบลกกแรต   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกกแรต 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลกกแรต  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลกกแรต  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลกกแรต  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 
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บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลกกแรต  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกกแรตและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน   

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลกกแรต  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลกกแรต  

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนยีมการใหบรกิารแกองคการบริหารสวนตาํบลกกแรต  

ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

องคการบริหารสวนตําบลกกแรตจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลกกแรต  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ในท่ีหรือทางสาธารณะนอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลกกแรตจัดไวให 

    (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอย  หรือส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

    (๓)  หามมิใหผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางอันเปนของเอกชน  ทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่น 

    (๔)  หามมิใหผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  

เรือขน  หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลกกแรต  เวนแตจะเปนการกระทํา 

ของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลกกแรต  ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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    (๕)  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสม 

จนกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน   

และกําจัด  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินวางเปลานั้น

ยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาหนาที่ขององคการบริหาร 

สวนตําบลกกแรต  ทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานท่ีดังกลาว   

และผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือที่ดินวางเปลานั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้   

    (๖)  หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม  ท้ิงกากอุตสาหกรรม  และของเสีย 

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา 

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกจิหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในองคการบรหิารสวนตําบลกกแรต   

จะตองย่ืนคําขอรบัใบอนญุาตตามแบบ ๑  ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

  (๔)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามแบบ ๒  และมีการดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขน 

กับผูกําจัดมูลฝอย 

  (๕)  เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

  (๖)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกกแรตประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๖๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ   

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไรโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาด 

ที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลกกแรตประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ  

ผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในท่ีดินที่ใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

    (๒.๒.๑)  ท่ีไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

    (๒.๒.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

    (๒.๒.๓)  ไมเปนที่นารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรกหรือกอใหเกิด 

เหตุรําคาญ 



 หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังนี้   

    (๓.๑.๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะ

ปกปดเปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

    (๓.๑.๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพ่ือมิให 

รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

    (๓.๑.๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะชนิด  

ไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

    (๓.๑.๔)  ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน  

ระดับท่ีขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

   (๓.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนสง 

    (๓.๒.๑)  ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

    (๓.๒.๒)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสม 

สําหรับผูปฏิบัติงาน  ในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บขนมูลฝอย 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในท่ีดินที่ใชกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๒) หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยตองกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใด 

วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้  แตวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

    (๔.๒.๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

    (๔.๒.๒)  การเผาในเตาเผา 

    (๔.๒.๓)  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

    (๔.๒.๔)  การจัดการแบบผสมผสาน 

    (๔.๒.๕)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๓) ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง

ระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตาม 

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔) การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม   

ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

    (๔.๔.๑) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

     ๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่  ๑  และ 

ชั้นที่  ๒  หางจากสนามบิน  บอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

หรือแหลงทองเท่ียวอื่น ๆ  ในกรณีเปนพ้ืนที่ลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมี 

มาตรการปองกันและแกไขเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

     ๒)  มีพ้ืนท่ีฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ   

จัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ 

และปญหากล่ินรบกวน 

     ๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย   

โดยมีการบดอัดกนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

     ๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบ 

บําบัดน้ําเสียที่สามารถปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ใหไดมาตรฐาน

น้ําทิ้งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     ๕)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น  

และปดการฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

หรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม  เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง

พาหะนําโรค  รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

     ๖)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน 

ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 



 หนา   ๑๖๖ 
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     ๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ

และมีระบบเผาทําลายกาซ  หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

     ๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวาง   

การดําเนินการฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มีการปดบอฝงกลบ

แลวใหมีการตรวจสอบปละ  ๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป 

    (๔.๔.๒) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาในเตาเผาตองดําเนินการ 

ใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    ๑) สถานที่ตั้งเหมาะสมใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๔.๓   

มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกบักระบวนการเผามลูฝอย  มีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

    ๒) มีที่พักรวมมูลฝอยที่ดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

     (ก)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  

สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานท่ีสะดวก 

ตอการเก็บรวบรวม  ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร 

     (ข)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย   

มีลักษณะปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  การระบายอากาศดี 

     (ค)  มีรางหรือทอระบายน้าํทิ้ง  เชื่อมตอกับระบบบาํบัดน้ําเสีย  

เวนแตอาคารไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

     (ง)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอย 

ไดโดยสะดวก 

     (จ)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานท่ีพักรวมมูลฝอย

มีขอความที่มีขนาดเหน็ไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

    ๓) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอย

จัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา 

และปญหากล่ินรบกวน 



 หนา   ๑๖๗ 
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    ๔) ตองเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส   

และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง 

อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    ๕) มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  

ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

    ๖) มีการบําบดัน้าํเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมด 

ที่เกิดขึ้นภายในสถานท่ีกําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    ๗) มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลัก 

สุขาภิบาลที่มีการปองกันน้ําชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาหนัก 

ที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

    ๘) มีการกําจัดขี้เถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองมีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บขี้เถาเบาท่ีมีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   

และมีมาตรการในการนําขี้เถาเบาออกไปกําจัดเปนประจํา 

     (๔.๔.๓) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

จะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    ๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสมใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๔.๓ 

    ๒)  อาคารคัดแยกมูลฝอยมีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับปริมาณ 

มูลฝอยที่นํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอย 

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

    ๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย   

และอาคารระบบหมักทําปุย 

    ๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปน   

แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 
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    ๕) มูลฝอยจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํา 

กาซชีวภาพไมไดตองมีระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผา 

ในเตาเผา  หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

    ๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเ สียจากสถานท่ีคัดแยก 

และสถานท่ีหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    ๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด   

มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน  และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

    (๔.๔.๔) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัด 

ใชวิธีการกําจัดมากกวา  ๑  วิธีตามขอ  ๔.๑  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    ๑) สถานที่ตั้งเหมาะสมมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอย 

ที่กําจัด 

    ๒) ในกรณีท่ีมีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอื่น ๆ   

ของระบบกําจัดมูลฝอยตองมีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

    ๓) ตองมีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย

และอาคารอื่น ๆ 

    ๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปน   

แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

    ๕) ในกรณีท่ีมีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผา 

ใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๔.๓ 

    ๖) ในกรณี ท่ีมี หรื อ ใช ระบบกํ า จัด โดยการหมั ก ทํ าปุ ย 

หรือทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการใหดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๔.๔.๓ 

   (๔.๕) หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

   (๔.๕.๑)  ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอย  อยางนอย   

๒  คน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
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ในดานสาธารณสุข  ดานสุขาภิบาล  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอมดานใดดานหนึ่ง  สวนอีกคนหนึ่งตองมี

คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่าํกวาปรญิญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล   

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง  เวนแตจะมีกฎหมายบัญญตัิไวเปนอยางอื่น 

   (๔.๕.๒)  ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอยตองไดรับการตรวจสุขภาพ 

ประจําปและผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 

   (๔.๕.๓)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม 

สําหรับผูปฏิบัตงิานกําจัดมูลฝอย  รวมทัง้อุปกรณหรอืเครือ่งมือปองกนัอุบัตเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน  

มีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานท่ีกําจัด 

มูลฝอยดวย   

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ๑  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบ ๓   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิน่รวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบ  ๒  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย 

เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตแบบ  ๒  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนงัสือแจงการขยายเวลาและเหตจํุาเปนแตละครัง้ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   
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ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไรโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไรโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๒.๒)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง 

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 
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   (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

   (๓.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

   (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๔.๒)  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง   

และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔.๔)  ใหนําความในขอ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกกแรตเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตตามแบบ ๓  จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอ 

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุ

ใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามแบบ ๒ ใหนําความในขอ ๑๑   

๑๒,  ๑๓  และขอ  ๑๔  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลกกแรต   

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอแบบ  ๔  รับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา 

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตาํบลกกแรต  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต 

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกกแรต  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๗๔ 
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ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกกแรตเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อําภร  รัดเลิศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกกแรต   



บบัญชชีอบัตราคค่าธรรมเนชียม
ทท้ายขท้อบบัญญบัตติองคค์การบรติหารสค่วนตตาบลกกแรต

เรรรื่อง การจบัดการสติรื่งปฏติกกูลและมกูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลลลำดดับ รลำยกลำร     บลำท

  ๑
อบัตราคค่าเกก็บและขนสติรื่งปฏติกกูลและมกูลฝอย
 คค่ลำเกก็บและขนออุจจลำระหรรือสสสิ่งปฏสกกูลครดัรั้งหนนสิ่ง ๆ
๑.๑) เศษของลกูกบลำศกก์ หรรือลกูกบลำศกก์เมตรแรก และลกูกบลำศกก์เมตรตค่อไป ลกูกบลำศกก์เมตรละ
๑.๒) เศษไมค่เกสนครนสิ่งลกูกบลำศกก์เมตรตค่อไป

๓๐
๓๐

๒ ๒.๑) คค่ลำเกก็บและขนมกูลฝอยทดัสิ่วไปประจลลำเดรือน เดรือนละ   
๒.๒) คค่ลำเกก็บและขนมกูลฝอยเปป็นครดัรั้งครลำวหนนสิ่ง ๆ                
- ไมค่เกสน ๑ ลกูกบลำศกก์เมตร      ครดัรั้งละ 
- เกสน ๑ ลกูกบลำศกก์เมตร คค่ลำเกก็บและขนทอุก ๆ ลกูกบลำศกก์เมตร 
หรรือเศษของลกูกบลำศกก์เมตร     ลกูกบลำศกก์เมตรละ

๒๐

๑๐๐

๑๐๐

๓

อบัตราคค่าธรรมเนชียมในการออกใบอนนุญาตประกอบกติจการรบับทตาการ เกก็บ ขน หรรอกตาจบัดสติรื่งปฏติกกูล
และมกูลฝอยโดยทตาเปป็นธนุรกติจ หรรอโดยรบับประโยชนค์ตอบแทนดท้วยการคติดคค่าบรติการ 
๓.๑) รดับทลลำกลำรเกก็บ ขนสสสิ่งปฏสกกูลและมกูลฝอยทดัสิ่วไป ฉบดับละ
๓.๒) รดับทลลำกลำรกลลำจดัดสสสิ่งปฏสกกูลและมกูลฝอยทดัสิ่วไป ฉบดับละ
๓.๓) ใหห้บรสกลำรตดัรั้งหห้องสอุขลำภสบลำลชดัสิ่วครลำว   ฉบดับละ 
๓.๔) ใหห้บรสกลำรรถสอุขลำชดัสิ่วครลำว ฉบดับละ  
         

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

                                           
 

                                                                                                                     แบบ ๑
                                               คตาขอรบับใบอนนุญาต
                          ประกอบกติจการขน เกก็บ กตาจบัดสติรื่งปฏติกกูลหรรอมกูลฝอย
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             ขห้ลำพเจห้ลำ ………………… อลำยอุ ........... ปปี สดัญชลำตส ................ อยกูค่บห้ลำนเลขททสิ่ .............. หมกูค่ททสิ่ ..........
ตรอก/ซอย ................... ถนน ....................... ตลลำบล .............. อลลำเภอ .................... จดังหวดัด ......................
โทรศดัพทก์ ...........................................
             ขอยรืสิ่นคลลำขอรดับใบอนอุญลำตประกอบกสจกลำรเกก็บ ขน กลลำจดัด สสสิ่งปฏสกกูลหรรือมกูลฝอยตค่อนลำยกองคก์กลำรบรสหลำร
สค่วนตลลำบลกกแรต พรห้อมคลลำขอนทรั้ ขห้ลำพเจห้ลำไดห้แนบเอกสลำรและหลดักฐลำนตค่ลำง ๆ  มลำดห้วยแลห้ว  ครือ
             ๑. รกูปถค่ลำยหนห้ลำตรงครนสิ่งตดัว ไมค่สวมหมวก ไมค่สวมแวค่นตลำดลลำของผกูห้รดับใบอนอุญลำต ขนลำด ๑ นสรั้ว ๒ รกูป
             ๒. สลลำเนลำบดัตรประจลลำตดัวประชลำชน/ขห้ลำรลำชกลำร/พนดักงลำนรดัฐวสสลำหกสจของผกูห้ขอรดับใบอนอุญลำต
             ๓. ......................................................................................................................................
             ๔. ......................................................................................................................................

                            แผนผดังททสิ่ตดัรั้งสถลำนประกอบกสจกลำรโดยสดังเขป

                                      (ลงชรืสิ่อ) ........................................................ ผกูห้ขอรดับใบอนอุญลำต
                                           (........................................................)

                                                                                           แบบ ๒
                                                            ใบอนนุญาต
                                     ประกอบกติจการขน เกก็บ กตาจบัดสติรื่งปฏติกกูลหรรอมกูลฝอย

                                                                                    เลค่มททสิ่ ............... เลขททสิ่ ............. ปปี .............
              อนอุญลำตใหห้ ..................................................... สดัญชลำตส .............. บห้ลำนเลขททสิ่ ............. หมกูค่ททสิ่ .........
ถนน ................ ตรอก/ซอย .................... ตลลำบล ...................... อลลำเภอ ................... จดังหวดัด .....................
โทรศดัพทก์ ............................................



              ขห้อ ๑. ประกอบกสจกลำรประเภท ..................................................................................................
คค่ลำธรรมเนทยม .................บลำท ตลำมใบเสรก็จรดับเงสนเลค่มททสิ่ ......... เลขททสิ่ ...........ลงวดันททสิ่ ..........เดรือน .............
พ.ศ. ............. โดยใชห้ชรืสิ่อประกอบกลำรวค่ลำ ................................................. จลลำนวนคนงลำน ......... คน ตดัรั้งอยกูค่
ณ เลขททสิ่ ..... หมกูค่ททสิ่ ........... ตรอก/ซอย ............... ตลลำบล ................. อลลำเภอ ........ จดังหวดัด .........................
โทรศดัพทก์ .............................................. โทรสลำร ...............................................
               ขห้อ ๒. ผกูห้ไดห้รดับใบอนอุญลำต ตห้องปฏสบดัตสตลำมเงรืสิ่อนไขโดยเฉพลำะ ดดังตค่อไปนทรั้
                    (๑) .............................................................................................................................
                    (๒) .............................................................................................................................
               ใบอนอุญลำตฉบดับนทรั้ใชห้จนถนงวดันททสิ่ .............. เดรือน .............................. พ.ศ. ........................
                                   ออกใหห้ ณ วดันททสิ่ ........... เดรือน ................... พ.ศ...................
                                                                           (ลงชรืสิ่อ) ......................................
                                                                               (....................................)
                                                                                    เจห้ลำพนดักงลำนทห้องถสสิ่น

กลำรตค่ออลำยอุใบอนอุญลำต
ครดัรั้งททสิ่ ...............
ใหห้ตค่ออลำยอุใบอนอุญลำตฉบดับนทรั้จนถนง
วดันททสิ่....... เดรือน ............. พ.ศ. ...........
คค่ลำธรรมเนทยม ............... บลำท
ใบเสรก็จเลค่มททสิ่ ............ เลขททสิ่ .............
ลงวดันททสิ่ .......... / .......... / ...........
โดยมทเงรืสิ่อนไขโดยเฉพลำะ ดดังนทรั้
.............................................................
                    เจห้ลำพนดักงลำนทห้องถสสิ่น
                 ......... / ....... / ..........

กลำรตค่ออลำยอุใบอนอุญลำต
ครดัรั้งททสิ่ ...............
ใหห้ตค่ออลำยอุใบอนอุญลำตฉบดับนทรั้จนถนง
วดันททสิ่.........เดรือน ............. พ.ศ. ...........
คค่ลำธรรมเนทยม ............... บลำท
ใบเสรก็จเลค่มททสิ่ ............... เลขททสิ่ ............
ลงวดันททสิ่ .......... / .......... / ...........
โดยมทเงรืสิ่อนไขโดยเฉพลำะ ดดังนทรั้
.............................................................
                 เจห้ลำพนดักงลำนทห้องถสสิ่น
                ......... / ....... / ..........

กลำรตค่ออลำยอุใบอนอุญลำต
ครดัรั้งททสิ่ ...............
ใหห้ตค่ออลำยอุใบอนอุญลำตฉบดับนทรั้จนถนง
วดันททสิ่ ....... เดรือน ............. พ.ศ. .........
คค่ลำธรรมเนทยม ............... บลำท
ใบเสรก็จเลค่มททสิ่ ............ เลขททสิ่ ..............
ลงวดันททสิ่ .......... / .......... / ...........
โดยมทเงรืสิ่อนไขโดยเฉพลำะ ดดังนทรั้
............................................................
               เจห้ลำพนดักงลำนทห้องถสสิ่น
                 ......... / ....... / ..........

                                                                                        แบบ ๓
                                                           คตาตค่ออายนุใบอนนุญาต
                                            ประกอบกติจการขน เกก็บ กตาจบัดสติรื่งปฏติกกูลหรรอมกูลฝอย
      
                                                         ทลลำททสิ่ .....................................................

                                                   วดันททสิ่ .......... เดรือน ............................. พ.ศ. ..........................
               ขห้ลำพเจห้ลำ ..................... อลำยอุ .......... ปปี สดัญชลำตส .............. อยกูค่บห้ลำนเลขททสิ่ .......... หมกูค่ททสิ่ ...........
ตรอก/ซอย ................... ถนน .................... ตลลำบล ................... อลลำเภอ ................... จดังหวดัด .....................
โทรศดัพทก์ ....................................................
              ขอยรืสิ่นคลลำขอรดับใบอนอุญลำตประกอบกสจกลำรเกก็บ ขน กลลำจดัด สสสิ่งปฏสกกูลหรรือมกูลฝอยตค่อนลำยกองคก์กลำร
บรสหลำรสค่วนตลลำบลกกแรตพรห้อมคลลำขอนทรั้ ขห้ลำพเจห้ลำไดห้แนบเอกสลำรและหลดักฐลำนตค่ลำง ๆ  มลำดห้วยแลห้ว  ครือ
               ๑. ..................................................................................................................................



               ๒. ..................................................................................................................................
               ๓. ..................................................................................................................................
               ๔. ..................................................................................................................................

               ขอรดับรองวค่ลำ  ขห้อควลำมในใบคลลำขอนทรั้เปป็นควลำมจรสงทอุกประกลำร

                                                            (ลงชรืสิ่อ) ..................................................... ผกูห้ขอตค่ออลำยอุใบอนอุญลำต
                                                                 (.................................................)

                                                                                                  แบบ ๔

                                                 คตารท้องขออนนุญาตการตค่าง ๆ
  
                                                                  ทลลำททสิ่ .....................................................
                                                 วดันททสิ่ .......... เดรือน ............................. พ.ศ. ..........................
              ขห้ลำพเจห้ลำ ......................... อลำยอุ .......... ปปี สดัญชลำตส ............ อยกูค่บห้ลำนเลขททสิ่ ........ หมกูค่ททสิ่ ...........
ตรอก/ซอย ................... ถนน ............... ตลลำบล .................... อลลำเภอ .................. จดังหวดัด ..........................
โทรศดัพทก์ ....................................................
              ขอยรืสิ่นคลลำขอตค่อนลำยกองคก์กลำรบรสหลำรสค่วนตลลำบลกกแรต
              ดห้วย ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
            จนงมทควลำมประสงคก์ ............................................................................................................



...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................
           ขอรดับรองวค่ลำ  ขห้อควลำมตลำมคลลำรห้องนทรั้เปป็นควลำมจรสงทอุกประกลำร

                                                         (ลงชรืสิ่อ) ........................................................ ผกูห้ยรืสิ่นคลลำรห้อง
                                                             (.....................................................)


