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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลโคกขามโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกขามและนายอําเภอเมืองสมุทรสาคร   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริการสวนตําบลโคกขามตั้งแตวันท่ีไดติดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกขามแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยทั่วไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   

  “มูลฝอยที่ เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยที่ เปนพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปน

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโคกขาม   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   
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ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลโคกขามมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 

สวนตําบลโคกขามตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลโคกขามจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  

ดังตอไปนี้ 

(๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ 

ทางสาธารณะนอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกขามจัดไวให 

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  

หรือส่ิงเปรอะเปอนท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๓) หามผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ท้ิง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย

ในอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินวางอันเปนของเอกชนทั้งของตนเอง  หรือบุคคลอื่น 

(๔) หามผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององคการบรหิารสวนตาํบลโคกขาม  เวนแตจะเปนการกระทําของเจาหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลโคกขามในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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(๕) หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสมจนกอใหเกิด

เหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน  และกําจัด  

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด  

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินวางเปลานั้นยังคงเพิกเฉย  

ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมี เหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  

ทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาว  และผูครอบครองอาคาร  

สถานที่หรือที่ดินวางเปลานั้น  ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้   

(๖) หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม  ท้ิงกากอุตสาหกรรม  และของเสียอันตราย

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยท่ัวไป 

ขอ ๑๐ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลโคกขามกําหนดไว  พรอมกับเอกสาร

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

(๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยท่ัวไปที่ไดรับใบอนุญาตและมีการดําเนินกิจการ

ที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 

(๕) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน  

ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

(๖) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโคกขามประกาศกําหนด 



 หน้า   ๑๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๐  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
  (๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายส่ิงปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น 

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
  (๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
  (๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่รั่วซึม 
  (๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  

(เช่น  ไลโซน  ๕%) 
  (๑.๑.๖) ต้องจัดให้ มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่า 

เป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย 
ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขามประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด  

ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๒) มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 
  (๒.๒.๑) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเป้ือนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพื้นดิน  แหล่งน้ํา  

น้ําใต้ดิน  พืชผลทางการเกษตร 
  (๒.๒.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะนําโรค 
  (๒.๒.๓) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  สกปรกหรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอย  ตองมีลักษณะ  ดังนี้   

  (๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด  

เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

  (๓.๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพ่ือมิใหรั่วไหล

ตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๓.๑.๓) มี สัญ ลักษณห รื อ สัญญาณไฟวั บ วาบติ ด ไ ว ป ระ จํ ายานพาหนะ 

ชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

  (๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน   

ระดับท่ีขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

 (๓.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

  (๓.๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

  (๓.๒.๒) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน  

ในขณะทําหนาท่ีเกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 

(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๒) หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอย  ตองกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 

หรือหลายวิธีดังตอไปนี้  แตวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือ  เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

  (๔.๒.๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๔.๒.๒) การเผาในเตาเผา 

  (๔.๒.๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

  (๔.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน 

  (๔.๒.๕) วิธีอื่นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๔.๓) ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง 

ระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตาม

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

 (๔.๔) การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  

ดังนี้ 

  (๔.๔.๑) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตองดําเนินการ 

ใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒  หางจาก 

สนามบิน  บอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหลงทองเที่ยวอื่น  ๆ 

ในกรณีเปนพ้ืนที่ลุมที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมีมาตรการปองกัน 

และแกไขเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

  (๒) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ  จัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับ

ปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหากล่ินรบกวน 

  (๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัด

กนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

  (๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย 

ท่ีสามารถปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ใหไดมาตรฐานน้ําท้ิง 

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๕) มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอ่ืน  และปดการฝงกลบ

เมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  หรือวัสดุอื่น 

ที่เหมาะสมเพ่ือปองกันกล่ินการปลิวของมูลฝอยไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค   

รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  (๖) มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 



 หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบและมีระบบ 

เผาทําลายกาซ  หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

  (๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวางการดําเนินการ 

ฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีท่ีมีการปดบอฝงกลบแลวใหมีการตรวจสอบ  

ปละ  ๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป 

  (๔.๔.๒) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาในเตาเผา  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ

และมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสมใหเปนไปตามผลการศึกษาใน  ๔.๓  มีขนาดพ้ืนที่

เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย  มีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๒) มีที่พักรวมมูลฝอยที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (ก) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  สามารถบรรจุมูลฝอยได  

ไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวม   

ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร 

   (ข) พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดงาย  มีลักษณะ  

ปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  การระบายอากาศดี 

   (ค) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแต 

อาคารไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (ง) ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

   (จ) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยมีขอความ 

ท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

  (๓) มีพ้ืนท่ีฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอยจัดเปนพ้ืนที่

สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากล่ินรบกวน 

  (๔) ตองเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  และมีระบบ

ควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย  

จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๕) มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นภายใน

สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗) มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่มีการปองกัน

น้ําชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาหนักที่มีการปองกัน

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

  (๘) มีการกําจัดขี้เถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และตองมี พ้ืนที่ สําหรับเก็บขี้ เถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการ 

ในการนําขี้เถาเบาออกไปกําจัดเปนประจํา 

  (๔.๔.๓) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

จะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) สถานท่ีตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาใน  ๔.๓ 

  (๒) อาคารคัดแยกมูลฝอย  มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ีนํามาหมัก

ทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอยที่เพียงพอ 

ตอการปฏิบัติงาน 

  (๓) มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคาร 

ระบบหมักทําปุย 

  (๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๕) มูลฝอยจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได   

ตองมีระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา   

หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานท่ีคัดแยกและสถานท่ีหมักทําปุย 

หรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาซชีวภาพ 

ไปใชประโยชน  และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

  (๔.๔.๔) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัดใชวิธีการกําจัด

มากกวา  ๑  วิธีตาม  ๔.๑  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) สถานท่ีตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด 

  (๒) ในกรณีที่มีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอ่ืน ๆ  ของระบบกําจัดมูลฝอย

ตองมีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๓) ตองมีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอยและอาคารอื่น ๆ 

  (๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๕) ในกรณีท่ีมีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาใหตองดวย

สุขลักษณะและหลักเกณฑตาม  ๔.๓.๒ 

  (๖) ในกรณีท่ีมีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ 

จะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ตาม  ๔.๔.๓ 

 (๔.๕) หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  (๔.๕.๑) ตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอยอยางนอย  ๒  คน  

โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

ในดานสาธารณสุข  ดานสุขาภิบาล  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอมดานใดดานหนึ่ง  สวนอีกคนหนึ่ง 

ตองมีคุณสมบัตสํิาเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล  

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง  เวนแตจะมีกฎหมายบัญญตัิไวเปนอยางอื่น 

  (๔.๕.๒) ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอย  ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๔.๕.๓) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน

กําจัดมูลฝอย  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  มีอุปกรณ

และเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยดวย 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง   

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง 

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓) ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

 (๑.๔) กรณี ท่ีมี ส่ิ งปฏิกูลหกเรี่ ยราด  ให ทําการฆา เชื้ อ โรคดวยน้ํ ายาฆา เชื้ อ โรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

 (๒.๒) ขณะปฏิบัติงาน  ตองควบคุมให ผูปฏิบัติงานสวมสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง 

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนัง  ยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

 (๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

 (๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(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 ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโคกขามเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ   

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  

ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง   ให เจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจส่ังให ผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลโคกขาม   

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่องคการบริหารสวนตําบลโคกขามกําหนด   



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกขามกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   



 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

ของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด   

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ผูใดที่รับอนุญาตเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยกอนวันที่ขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลโคกขามนี้มีผลใชบังคับใหดําเนินการไปจนกวาใบอนุญาตจะส้ินอายุ  เมื่อตออายุใบอนุญาต 

ใหปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกขามเปนผูรักษาการตามขอบัญญัติ   

และใหมีอํานาจออกระเบียบประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อนุสรณ  สุขรุงเรือง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคกขาม 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม 
เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙                                                           

 
๑. อัตราคาเก็บและขนสงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔) 

    (๑.๑) คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของ 

         ลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป            ลูกบาศกเมตรละ     ๒๕๐ บาท 

         เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร                                   ๑๕๐ บาท 

         เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร      

    (๑.๒) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

         (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                    เดือนละ      ๔๐ บาท 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

                 คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร                 เดือนละ      ๔๐ บาท 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                 เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 

               - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ 

                ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร                   เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 

         (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 

     - ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                    ครั้งละ      ๑๕๐ บาท 

               - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ 

                 ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร                  ลูกบาศกเมตรละ    ๑๕๐ บาท 

    (๑.๓) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

         (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 

              - กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร       เดือนละ    ๓๐๐ บาท 

              - กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร 

       คาเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของ 

                แตละ ๒ กิโลกรัม หรือแตละ ๑๓ ลิตร                    เดือนละ    ๓๐๐ บาท 

         (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 

              - คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตราครั้งละ                     ๓,๐๐๐ บาท 

                (ท้ังนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 

              - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

                ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก ครั้งละ                         ๔๐๐ บาท 

              - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดคาเก็บขน 

                เพ่ิมข้ึนในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม 

                หรือ ๕๐๐ ลิตร หนวยละ                         ๔๐๐ บาท 



 

 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

    (๒.๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ 

         (ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยท่ัวไป               ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

         (ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยท่ัวไป                        ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

         (ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ                         ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

         (ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                                        ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
    (๒.๒) ใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามประเภทท่ีมี 
         ขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ิน 
         ตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะท่ีเปนการคาตามมาตรา ๓๓              ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
    (๒.๓) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา ๓๔                ฉบับละ   ๒,๐๐๐ บาท 
    (๒.๔) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
         ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปน 
         การขายของในตลาดตามมาตรา ๓๘                 ฉบับละ   ๓,๐๐๐ บาท 
    (๒.๕) ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะตามมาตรา ๔๑  
         วรรคสอง 
         (ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดโดยปกติ             ฉบับละ      ๕๐๐ บาท 
         (ข) จําหนายโดยลักษณะการเรขาย                 ฉบับละ        ๕๐ บาท 
๓. อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ี 
    จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 
    ไมเกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาดตามมาตรา ๔๘          ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 


