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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  ประกอบมาตรา  ๖๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 

องคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  

โดยความเห็นชอบของ  สภาองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  และนายอําเภอฝาง  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลแมสูน  ตั้งแตวันถดัจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก 

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตวหรือท่ีอื่น  

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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“แหลงกําเนิดมูลฝอย”  หมายความวา  อาคารหรือสถานที่ซึ่งมีหรือกอใหเกิดมูลฝอย 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“สถานที่”  หมายความรวมถึง  ที่รกรางวางเปลา 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลแมสูนอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลแมสูนอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๑  มิใหใชบังคับกับการคาของเกาตามกฎหมายวาดวยควบคุม

การขายทอดตลาดและการคาของเกา  และการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายเก็บรวบรวมแยกออกจากขยะทั่วไป  และผูดําเนินกิจการ  

ที่ไดรับอนุญาตรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น   
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ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมสูนมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  หรือเขตพ้ืนท่ี 

ที่อนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน  และระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของไดตามความจําเปน 

หามมิใหผูใดเก็บ  ขนมูลฝอย  จากอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดซึ่งอยูในเขตเก็บขนมูลฝอย   

ที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศแลวตามวรรคหนึ่ง  เวนแตไดนํามูลฝอยนั้นมาทําปุยใชเองโดยไมเปนการคา 

หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

เจาของหรือผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซึ่งอยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

ตามวรรคหนึ่ง  ตองกําจัดมูลฝอยตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่  เจาพนักงานสาธารณสุขหรือ   

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๘ ภายใตบังคับของขอ  ๙  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่ 

การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน  หรือเขตพ้ืนท่ี  

ที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูนมอบใหผูอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการ   

แกองคการบริหารสวนตําบลแมสูนตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการจัดการมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะและเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย

ในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการ

คัดแยกมูลฝอย  ณ  แหลงกําเนิด  ตามประเภทของมูลฝอยและประเภทของแหลงกําเนิดมูลฝอยที่จะตองคัดแยก

กอนรอการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัด  รวมทั้งหลักเกณฑอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของได 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดออกประกาศตามวรรคหนึ่งแลว  ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร

หรือสถานที่  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน  

หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูนมอบใหผูอื่นดําเนินการแทน  ตามขอ  ๘  ที่สมัครใจ 

และประสงคจะคัดแยกมูลฝอย  ณ  แหลงกําเนิด  กอนรอการเก็บขนเพ่ือนําไปกําจัด  แจงความจํานงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบทีเ่จาพนักงานทองถิ่นกําหนด  และเมื่อผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนดไวแลว  

ใหคัดแยกมูลฝอยได 
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เกณฑการประเมินที่กําหนดไวตามวรรคสอง  อยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ  ขนาด  

และจํานวนของภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอและเหมาะสมกับมูลฝอยท่ีคัดแยกและแหลงกําเนิดมูลฝอย

แตละประเภท 

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่คัดแยกมูลฝอย  ซึ่งผานการประเมินแลววา   

มีการคัดแยกมูลฝอยจริงและมีปริมาณมูลฝอยท่ีรอการเก็บขนไปกําจัดลดนอยลงตามเกณฑท่ีกําหนด   

ใหไดรับสิทธิเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บหรือขนมูลฝอยแกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

ในอัตราที่แตกตางจากผูที่ไมไดคัดแยกมูลฝอยตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดใหมีมาตรการ  แผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมรองรับเพ่ือนํามูลฝอย  

ที่คัดแยกแลว  ไปแปรรูปหรือใชประโยชนอยางอื่นที่จะเพ่ิมมูลคาแกมูลฝอยตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๐ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน   

และกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมสูนจัดไวให 

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ที่ถูกสุขลักษณะอยางพอเพียงและเหมาะสม  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่ไดประกาศกําหนด 

(๓) โรงพยาบาล  คลินิก  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  ตองมีการแยก

เก็บส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไปและนําไปกําจัดใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล   

ขอ ๑๑ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก  

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธรุกจิ  หรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบรหิารสวนตําบลแมสูน  



 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจพรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง  ๒  ฉบับ   

(๒) ทะเบียนบาน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  ๒  ฉบับ   

(๓) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา  ขนาด  ๒  นิ้ว  ๒  รูป 

(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคล  ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล  ๒  ชุด 

(๕) หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) 

(๖) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ๒  ฉบับ 

(๗) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ินและสัตว  

หรือแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

  (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

  (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

น้ํายาดับกล่ิน  เปนตน 

  (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย  

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 



 หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

 (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  

ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

 (๑.๔) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๒.๑) ตองมีพาหนะขนถายมูลฝอย  ซึ่งมีลักษณะ  ดังนี้ 

  (๒.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

  (๒.๑.๒) พาหนะตองอยูในสภาพสะอาดเรียบรอย  สามารถปกปดมิดชิดไดและ 

ไมทําใหมูลฝอยหกลนหรือปลิวขณะขนยาย 

  (๒.๑.๓) ตัวพาหนะและทอหรือสายดูดตองไมรั่วซึม   

  (๒.๑.๔) ตัวพาหนะตองพนสีใหเห็นชัดเจนในระยะไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  วา  

“รถเก็บขยะมูลฝอย”  ขื่อผูไดรับใบอนุญาต  หมายเลขโทรศัพท  มีเลขรหัสใบอนุญาต  ชื่อหนวยงานที่อนุญาต  

สําหรับผูขอใบอนุญาตหลายทองถิ่นไมอาจพนสีเลขรหัสใบอนุญาตและหรือชื่อหนวยงานท่ีอนุญาตได 

ใหเก็บใบอนุญาตไวแสดงเมื่อมีการตรวจสอบดวย 

 (๒.๒) ผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยตองแตงกายสวมเส้ือคลุมใหมิดชิด  โดยผูกผาปดปาก 

ปดจมูก  สวมหมวก  สวมถุงมือ  ใสรองเทายางหุมแขง  หากมีแสงสวางไมเพียงพอใหมีส่ิงสะทอนแสง  

สวมใสผูปฏิบัติงานดวย 

 (๒.๓) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  และไมกอผลกระทบตอประชาชน

และส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

 (๒.๔) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 



 หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้

ภายในสิบหาวันนับแตวนัท่ีไดรบัแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว

โดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ 

ขอ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และ

รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง  หลังจากเสร็จส้ิน

การปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดทอ  หรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว 

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

 (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

 (๑.๔) กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  แลวทําการลาง

ดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือเก็บขนมูลฝอย  หรือกําจัดมูลฝอย

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมสูนเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปได  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๘ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว  

ทายขอบัญญัตินี้   ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถายังมิไดย่ืนขอตอใบอนุญาตภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูที่ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

ตออายุใบอนุญาตครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลแมสูน 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนุญาตเปนไปตามแบบ

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   



 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๓) ใบแทนใบอนุญาตใหใชเพียงเวลาที่เหลือกอนหมดอายุของฉบับเดิมท่ีแทนนั้น 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรอืปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว 

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๒๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ

เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกลูหรอืมูลฝอยขององคการบรหิารสวนตําบลแมสูน  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการ

ของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่ไดประกาศกําหนด 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตนิี ้ ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วันชาติ  ศริิภัทรนกุูล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมสูน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

ลําดับ ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

 ๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
      - เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศก
เมตรตอไป ลูกบาศกเมตรละ 
      - เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป 
        (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
 
 

 
 

๒๕๐ 
 

๑๕๐ 

๒ อัตราคาเก็บขนมูลฝอย 
๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจํารายเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย  
      วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
    - 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 
 ๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจํารายเดือน ท่ีมีมูลฝอย 
      วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป 

- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                       เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร           เดือนละ 
 
  

กรณีไมมีการ 
คัดแยกมูลฝอย 

กรณีมีการ 
คัดแยกมูลฝอย 

 
๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๒๔๐ 
๔๔๐ 
๖๔๐ 
๘๔๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

 

๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๒๐ 
๒๒๐ 
๓๒๐ 
๔๑๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
 

 

 

 

 

 



 

 

ลําดับที ่ ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
 ๒.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ 

   - ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                 ครัง้ละ 
   - เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 
     หรือเศษของลูกบาศกเมตร                  ลูกบาศกเมตรละ 

 
๑๕๐ 

 
๑๕๐ 

 
๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ 

เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 ๓.๑ รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป   ฉบับละ 
 ๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป          ฉบับละ 
 
 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูงทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

ลําดับ ประเภท 
อัตราคาบริการข้ันสูง  

(บาท) 
๑ อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

 ๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
      - เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศก
เมตรตอไป ลูกบาศกเมตรละ 
      - เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป 
        (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
 
๑.๒ การใหบริการหองสุขาโดยเรียกเก็บคาบริการ ตอคนตอครั้งละ 
 

 
 

๕๐๐ 
 

๒๕๐ 
 
 

๕ 

๒. 
 

อัตราคาเก็บขนมูลฝอย 
๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจํารายเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย  
      วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
    - 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 
 ๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจํารายเดือน ท่ีมีมูลฝอย 
      วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป 

- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                       เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร           เดือนละ 
 
 

 
 
 

๔๐ 
๘๐ 

๑๒๐ 
๑๔๐ 
๑๘๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

 

 

 

 

 



ลําดับที ่ ประเภท 
อัตราคาบริการข้ันสูง  

(บาท) 
 ๒.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ 

   - ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                 ครัง้ละ 
   - เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 
     หรือเศษของลูกบาศกเมตร                  ลูกบาศกเมตรละ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๓ อัตราคากําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

 

๓.๑ คาบริการรับกําจัดมูลฝอย โดยวิธีเผา          ตันละ  
๓.๒ คาบริการรับกําจัดมูลฝอย โดยวิธีฝงกลบ     ตันละ  
๓.๓ คาบริการรับกําจัดมูลฝอย โดยวิธีหมักทําปุย ตันละ  
๓.๔ คาบริการรับกําจัดสิ่งปฏิกูล                     ลูกบาศกเมตรละ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

 

         เขียนท่ี................................................................. 

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

 

  ขาพเจา..............................................................................โดย........................................................... 

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล อายุ..................ป สัญชาติ....................................  บานเลขท่ี..................................... 

หมูท่ี...................  ตรอก/ซอย....................................................  ถนน................................................................ 

แขวง/ตําบล........................................  เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด.........................................       

หมายเลขโทรศัพท.......................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เพ่ือดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ

กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ประเภท 

  (    )   เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดท่ี........................................................................................ 

  (    )   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยระบบกําจัดอยูท่ี...................................................................... 

  (    )   เก็บขนมูลฝอย โดยแหลงกําจัดท่ี............................................................................................. 

  (    )   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยระบบกําจัดอยูท่ี....................................................................... 

 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย  ดังนี้ 

(     )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(     ) สําเนาทะเบียนบาน 

(     ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและผูมีอํานาจกระทําการแทน 

(     )  ใบมอบอํานาจ (ถามี) 

(     )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(     )  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๑)....................................................................................................................................... 
๒)....................................................................................................................................... 

  (     )   อ่ืน ๆ  ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด คือ............................................................................... 
   .............................................................................................................................................. 
 
 
 
 

(ตอดานหลัง) 



(ดานหลัง) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข  จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (   ) เห็นควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไข ดังนี้........................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
  (   ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
     (ลงชื่อ).......................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
                 (................................................................) 
    ตําแหนง............................................................................ 
     วันท่ี ............../............................/.................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

 (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ เพราะ.................................................................................. 

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

 

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

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

      ตําแหนง............................................................................ 

    วันท่ี ............../............................/.................... 
 

 



 
 
 
 

ใบอนุญาต 

ใหดําเนินกิจการ ...................................................................................................... 

 

 เลขท่ี …….....…./……..…......... 

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให …………..…………………….……………………………................................. 

สัญชาติ…….................. อยูบานเลขท่ี…………..... หมูท่ี………........... ตําบล/แขวง ……..............................…………

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

ชื่อสถานประกอบกิจการ ………………................................................................................……………..….. 

ประเภท.......................................................................ตั้งอยูบานเลขท่ี………… หมูท่ี ……. ตําบล.........................  

อําเภอ ………………..…………………….จังหวัด ……………………..............หมายเลขโทรศัพท ..…………………………….. 

เสียคาธรรมเนียมปละ................…….….บาท (……………………............................………..………… )  

ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี ……......... เลขท่ี …...........….. ลงวันท่ี ….......................……………………….. 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลแมสูน 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

๔.๑) ……………………………………………………………………………….. 

๔.๒) ……………………………………………………………………………….. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี ….....…. เดือน ……..........………………….พ.ศ……...............…. 

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี …..............…. เดือน …................……………….พ.ศ……..............…. 

 

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

  ( ……………...............………………. ) 

 ตําแหนง .............................................................. 

              เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี  

ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม กอนใบอนุญาต 

      สิ้นอายุ  มิเชนน้ัน ตองชําระคาปรับอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

(มีตอดานหลัง) 



(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก
ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

คาปรับ 

(บาท) 

(ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

 

         เขียนท่ี................................................................. 

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

 

  ขาพเจา....................................................................โดย........................................................... 

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล อายุ..................ป สัญชาติ...............................  บานเลขท่ี................................ 

หมูท่ี...................  ตรอก/ซอย....................................................  ถนน................................................................ 

แขวง/ตําบล........................................  เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด.........................................       

หมายเลขโทรศัพท.......................................................... 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เพ่ือดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน 

หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ        

ประเภท.......................................................................................................................................................................... 

ตามใบอนุญาต  เลมท่ี..................เลขท่ี.................  ออกใหเม่ือวันท่ี ..........เดือน...........................พ.ศ............... 

   

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย  ดังนี้ 

           (     )    ใบอนุญาตฉบับเดิม 

(     )  สําเนาบัตรประจําตัว  ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(     ) สําเนาทะเบียนบาน 

(     ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและผูมีอํานาจกระทําการแทน 

(     )  ใบมอบอํานาจ (ถามี) 

(     )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(     )  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๑)............................................................................................................................... 
๒)............................................................................................................................... 

  (     )   อ่ืน ๆ ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด คือ......................................................................... 
   ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 

(ตอดานหลัง) 
 



(ดานหลัง) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข  จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (   ) เห็นควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไข ดังนี้........................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
  (   ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
     (ลงชื่อ).......................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
                 (................................................................) 
    ตําแหนง............................................................................ 
     วันท่ี ............../............................/.................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

 (   ) อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

 (   ) ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต เพราะ............................................................................... 

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

 

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

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

      ตําแหนง............................................................................ 

    วันท่ี ............../............................/.................... 

 

 



แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใหดําเนินกิจการ................................................................................... 

 

 

         เขียนท่ี................................................................. 

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

 

  ขาพเจา....................................................................โดย........................................................... 

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล อายุ..................ป สัญชาติ...............................  บานเลขท่ี................................ 

หมูท่ี...................  ตรอก/ซอย....................................................  ถนน................................................................ 

แขวง/ตําบล........................................  เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด.........................................       

หมายเลขโทรศัพท.......................................................... 

  ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินกิจการ................................................................... 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน ดังตอไปนี้ 

                   (๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ประเภท............................................... 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี..........หมูท่ี.............  ตรอก/ซอย.............................................  ถนน........................................... 

แขวง/ตําบล........................................  เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด.........................................       

ตามใบอนุญาต  เลมท่ี..................เลขท่ี.................  ออกใหเม่ือวันท่ี ..........เดือน...........................พ.ศ............... 

  (๒) ใบอนุญาต ไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคัญ เม่ือวันท่ี....................................... 

  (๓) พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย  ดังนี้ 

           (     )    เอกสารแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

(     )  ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

  (     )   อ่ืน ๆ ไดแก......................................................................... 
   ................................................................................................................................... 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความในคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

                     ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 


