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โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแมพริก   

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกและนายอําเภอแมสรวย  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  เมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลแมพริกแลว 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 “มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 

 “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยทั่วไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม   

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  และวัสดุอื่น ๆ   

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไมใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที   

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีปริมาณไวสําหรับการบรโิภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคทีอ่ื่นก็ตาม 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  พนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ  ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก  องคการบริหารสวนตําบลแมพริกอาจรวมกับ

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  ในกรณีท่ีมีเหตุ 

อันสมควรองคการบริหารสวนตําบลแมพริกอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการแทนภายใตการควบคุมดูแล 

ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ 

รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยกัน   

บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการ 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



โรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  

แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลแมพริกมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 

สวนตําบลแมพริกตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลแมพริกจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๗ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้   

 (๑) หามมิให ผู ใดถาย   เท  ท้ิง   หรือทําใหมีมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

หรือสถานที่สาธารณะอื่นใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  บึง  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา   

เวนแตที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดไวโดยเฉพาะ 

 (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 (๓) หามมิใหผูใดปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีดินของตน  หรือของบุคคลอื่น 

ในสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ 

 (๔) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนที่ส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  หรือเรือขน   

สถานที่ถายเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก  เวนแตจะเปนการกระทํา 

ของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมพริกในการปฏิบัติหนาที่ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริก   

ไดมอบหมาย 

 (๕) หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะ 

หรือเก็บมิดชิดใหรั่วไหล  หรือมีกล่ินเหม็นออกมาขางนอก 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๖) หามมิให ผู ใดถายเท  หรือระบายส่ิงปฏิกูลจากอาคารหรือยานพาหนะ   

ในท่ีหรือทางสาธารณะหรือทางระบายน้ําสาธารณะ 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ ผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสมหมักหมมจํานวนมาก 

จนกอใหเกิดเหตุรําคาญเห็นไดจากที่สาธารณะจะตองจัดเก็บ  ขน  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายในเวลาที่กําหนด  เมื่อพนกําหนดเวลาแลวผูครอบครองสถานท่ีหรืออาคาร   

จะตองใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทําการเก็บขนจากสถานท่ีดังกลาวซึ่งตนครอบครอง   

และตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน   

ดังตอไปนี้   

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล 

 (๔) หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี/กรณีมอบอํานาจ) 

 (๕) หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  (ถามี) 

 (๖) เอกสารอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกกําหนด 

ขอ  ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๖  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

 ก.  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๐ 

  (๒) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๒.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๒.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน   

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด  -  เปดอยูดานบน 

   (๒.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

   (๒.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

   (๒.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๒.๖) รถขนถายส่ิงปฏิกูลตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ   

โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  (๓) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๔) กรณีที่ ไมมีระบบกําจัด ส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวา 

จะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๕) กรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเองตองมีระบบบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาลโดยท่ีแหลงกําจัดนั้น 

จะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

 ข. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๑) มีเอกสารสิทธิในท่ีดินท่ีใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

   (๒.๑) ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน   

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

รถขนถายส่ิงปฏิกูล 

ปริมาตรบรรจุ...........................ลูกบาศกเมตร 

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

ใบอนุญาตเลขที่..................../...................... 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการพรอมหมายเลขโทรศัพท 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๒.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

   (๒.๓) ไมเปนที่นารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรกหรือกอใหเกิด   

เหตุรําคาญ 

 ค.  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

  (๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด   

เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

   (๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพ่ือมิให  

รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๑.๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะชนิด   

ไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน   

อุบัติเหตุ 

   (๑.๔) รถเก็บขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน   

ระดับท่ีขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

   (๑.๕) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ   

โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

   (๑.๖) สีของรถเก็บขนมูลฝอยตองกําหนดใหมีสีตางจากรถเก็บขนมูลฝอย   

ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

   (๑.๗) กรณีไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสงมูลฝอย)   

วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

รถเกบ็ขนมูลฝอย 

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลแมพริก   

ใบอนุญาตเลขท่ี...................../....................... 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

   (๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

   (๒.๒) ตอง จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ท่ี เหมาะสม 

สําหรับผูปฏิบัติงานในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 

 ง. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย 

  (๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน   

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน   

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

  (๒) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบ   

เตาเผา  (Incinerater)  หรือระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  หรือระบบหมักเปนปุย  (Decompose)   

ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑท่ีปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง   

รวมท้ังการปองกันเหตุรําคาญดวย  โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข   

และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล  ส่ิงแวดลอม   

หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

  (๔) ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง 

อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ  ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันไดรับคําขอ 

 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได   

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา   

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๓ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้   

 (ก) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถงึแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก   

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดดูส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดดูส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ 

หรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 

  (๓) ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง   

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งลงสูสาธารณะ 

  (๔) กรณีที่มี ส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

  (๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (ข) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๑) ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๒) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง 

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (ค) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

  (๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง 

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้งหลังจาก   

ท่ีออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด   

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

  (๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (ง) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

  (๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

  (๒) ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง 

หุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน 

การปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 ขอ  ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

 ขอ  ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมพริกเทานั้น 

ขอ  ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  สม. ๓  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

้หนา   ๙๑
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 ขอ  ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว   

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม   

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  ๒  ครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ  ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลแมพริก 

ขอ  ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ   

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมแสดงหลักฐาน  ดังนี้ 

 (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหาย  หรือถูกทําลาย 

 (๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๒ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

 (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย 

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

 (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุในอนุญาตเดิมนั้น 
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 (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวงที่ออก

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ขอ  ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไป  และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 ขอ  ๒๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน   

ของผูรับใบอนญุาตและใหถือวาผูรับใบอนญุาตนัน้ไดรับทราบคาํส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๖ ผูถูกส่ังพักใบอนุญาตจะรอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน   

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด  ๑  ปนับแตวันที่ถูกถอนใบอนุญาต 
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ขอ  ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญัตนิี้มคีวามผิดตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๙ ภายหลังขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชแลวหากมีกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหบังคับใชตามกฎกระทรวงนั้น 

ขอ  ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริกรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อุทัย  ฟูวงศ   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมพริก 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา ๒๐(๔) 

ก. คาเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจําเดือน สําหรับบานเรือนท่ัวไป 

    - วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ 

ข. รานคา รานอาหาร (หมายความรวมถึงรานท่ีมิไดข้ึนชื่อปายรานใหเห็นเปนประจักษท่ัวไป) 

    - วันหนึ่งไมเกิน ๓๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๓๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร  เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ 

ค. คาเก็บขนขยะมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานท่ี 

ซ่ึงมีมูลฝอยมาก เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

    - สถานท่ีมีมูลฝอยมาก วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร (๑,๐๐๐ ลิตร) เดือนละ 

    - วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร (๑,๐๐๐ ลิตร) 

      คาเก็บขนทุก ๑ ลูกบาศกเมตร หรือ เศษ ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

ง. คาเก็บขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว 

    - ท่ีมีปริมาณไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 

    - ท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 

      หรือเศษลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

 

๓๐ 

๕๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 



-  ๒  - 

 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๒ อัตราคาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  

ก. เศษของลูกบาศกเมตรแรก หรือลูกบาศกเมตรแรก 

และลูกบาศกเมตรตอไป  ลูกบาศกเมตรละ  

ข. เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ  

 

 

๒๕๐ 

๑๕ 

๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการการรับทําการเก็บขน  

รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙  

ก. รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับผลประโยชน  

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ  

ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน  

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ  

ค. คาออกใบแทน (กรณีตนฉบับสูญหายหรือถูกทําลาย)  ฉบับละ  

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๒๐๐ 

 



แบบ สม.๑  

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

                                                                                     

 เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  

 วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ. ............ 

 

ขาพเจา.........................................................อายุ..............ป สัญชาติ........... อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี............. 

ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท...................................... 

 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต  

 [  ] ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ โดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการ  

 [  ] ประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

 พรอมท้ังแนบเอกสารละหลักฐานตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 (๑) สําเนาทะเบียนบาน  

 (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต  

 (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 (๔) หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย (ถามี/กรณีมอบอํานาจ)  

 (๕) หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (ถามี)   

 (๖) อ่ืน ๆ ................................................................................................................................................  

  …………………………………………………………………………………………………………………………....………….  

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

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

           (...........................................................)  

 

 

 



แบบ สม.๑ แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สม.๒ 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

 อนุญาตให..............................................................................อายุ............. ป สัญชาติ.................................. 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................... อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี......... ตรอก/ซอย................ 

ถนน.....................ตําบล.........................อําเภอ.......................... จังหวัด.......................... โทรศัพท........................... 

ดําเนินกิจการคามีชื่อ ................................................ทะเบียนการคาเลขท่ี................ ซ่ึงตั้งอยูท่ี ณ เลขท่ี............... 

หมูท่ี............ ตําบล...........................อําเภอ................... จังหวัด............................ โทรศัพท .................................  

 ๑.  รับทําการ  

      [  ] ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

      [  ] ประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  

 ๒.  ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด..................................................................................................... 

 ๓.  คาธรรมเนียม....................บาท/ป ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี...........วันท่ี..........................  

 ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย พ.ศ. 2562 

 ๕.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้  

      ๑) ..............................................................................................................................................  

      ๒) ..............................................................................................................................................  

      ๓) .............................................................................................................................................. 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี................เดือน..................................พ.ศ. ...................  

                  ออกให  ณ วันท่ี.............เดือน................ พ.ศ. .....................  

 

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

                                               (.............................................)  

                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

  

 



รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน  (บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

พนักงานทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

คําเตือน  

 ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการของผูไดรับใบอนุญาต  

 ๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

 ๓. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย  



แบบ สม.๓  

 

 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

วันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ. .................. 

 

 ขาพเจา.......................................................................อายุ......................ป อยูบานเลขท่ี............................. 

หมูท่ี...........................ตรอก/ซอย......................ถนน.....................ตําบล.......................อําเภอ ............................. 

เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .............................จังหวัด............................. หมายเลขโทรศัพท ……………………………. 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ (   ) เก็บ ขน (   ) กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

ดังตอไปนี้  

 ๑. ไดรับใบอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี............เลขท่ี............เม่ือวันท่ี........เดือน..................พ.ศ. ..............

คาธรรมเนียมปละ.......................บาท ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี......... เดือน........................พ.ศ. ..............  

 ๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน ....................................... บาท มาดวยแลว  

 ๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล  

และขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมพริกกําหนดทุกประการ  

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  

 

 

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

           (................................................................)  

   

 

 

 

 

 

 



แบบ สม.๔  

 

 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

เลขท่ีรับ............/..............                             เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  

 วันท่ี….....เดือน………..................พ.ศ. ......... 

 

 ขาพเจา............................................................................. อายุ.................... ป  สัญชาติ……………......……… 

อยูบานเลขท่ี............... หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........ถนน……………………....… แขวง/ตําบล................................ 

เขต/อําเภอ............................................ จังหวัด………...........……………… หมายเลขโทรศัพท………………..………….....

โทรสาร…………………………………...  

โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………….........…………….. จํานวนคนงาน……………........……………….คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี……………....................… หมูท่ี………............…..…..ตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

หมายเลขโทรศัพท………………………………..โทรสาร…………………………………...  

 

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ดวยขาพเจามีความประสงค .................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………............................................................................................................................... 

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

                                 ลงชื่อ......................................................ผูขออนุญาต  

                                       (.......................................................) 

 

 


