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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ 
เรื่อง   การเก็บ  ขน  และกาํจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมลูฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ  วาดวยการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะและนายอําเภอสบปราบ  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ  เรื่อง  การเก็บ  ขน   

และกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะตั้งแตวันประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติ  เรื่อง  การเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๔๘   

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระ  หรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “ขยะมูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางที่มิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชเปนประโยชนหรือสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “สถานท่ี”  หมายความวา  ที่ซึ่งไมใชอาคารและมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยซึ่งองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นหรือเอกชนผูไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการ  รับการเก็บ  ขนกองจัดการขยะ  ของเสียอันตราย 

และส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  ดวยการคิดคาบริการจะตองดําเนินการเก็บ   

ขน  หรือกําจัด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ 

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ 

ขอ ๖ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือขยะมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะเปนตนวา  ถนน   

ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  นอกจากที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลจัดไวให 

ขอ ๗ หามผูใดถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่รองรับขยะมูลฝอย 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล  และหรือ   

ขยะมูลฝอยภายอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานท่ีนั้น 

ไมใหมีการถายเท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๑๐ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารหรือสถานที่ประเภทใดในบริเวณใดควรทําการเก็บ   

ขนและหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะมีหนังสือแจง 

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อไดปดประกาศ 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ไวในที่เปดเผยบริเวณที่อาคารนั้น  หรือสถานท่ีนั้นตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตประกาศแลว   

เมื่อครบกําหนดสิบหาวันแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีตองใหเจาพนกังานทองถิ่นฝายเดียวเทานั้น   

เก็บ  ขน  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยจากอาคารหรือสถานที่นั้น  โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล   

และหรือมูลฝอยตามขอ  ๑๐  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ หามผูใดถาย  เท  คุยเขี่ย  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  และหรือขยะมูลฝอย 

นอกท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล  หรือขยะมูลฝอยที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  จัดใหมีขึ้น   

เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอํานาจหนาท่ีหรือบุคคลที่ไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๓ หามผูใดคุยเขี่ย  ขุด  ขน  ขยะมูลฝอยในท่ีรับขยะฝอย  รถหรือเรือเก็บขนขยะมูลฝอย 

หรือสถานที่เทขยะมูลฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่   

หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ หามผูใดขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปในที่หรือทางสาธารณะ 

เวนแตจะไดใสในภาชนะหรือที่เกบ็มิดชิด  ไมใหส่ิงปฏิกูลหรือมกีล่ินรั่วซมึออกมาภายนอก  และตองไดรับอนุญาต 

เปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะโดยสาร  ทางบก  และทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขา 

ที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๑๕ การเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยขามเขตทองถิ่นกันจะตอง 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  พนักงานทุกทองถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตใหผูใดไดรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

และหรือขยะมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจโดยแจงวาจะนําส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัด  ณ  เขตทองถิ่นอื่น   

เจาพนักงานทองถิ่นจะตองตรวจสอบวามีใบอนุญาต  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยจึงจะอนุญาต 

ใหเก็บขนโดยทําเปนธุรกิจได 
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  (๒)  กรณีที่ผูใดไดรับการขนส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในเขตทองถิ่นตนทางแลว 

นําส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัดในเขตทองถิ่นปลายทาง  โดยคิดคาบริการทั้งการเก็บ  ขน  และการกําจัด   

ผูประกอบการตองขอใบอนุญาตการเก็บขนจากเจาพนักงานทองถิ่นตนทาง  และขอใบอนุญาตทําการกําจัด 

จากเจาพนักงานทองถิ่นปลายทาง  ซึ่งผูประกอบการคิดคาบริการไดตามอัตราที่ทองถิ่นตนทางและปลายทาง   

กําหนดไวในขอกําหนดทองถิ่นนั้น  ทั้งนี้  หากมีการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยผานทองถิ่นอื่น   

นอกจากทองถิ่นตนทาง  และทองถิ่นปลายทางจะตองแสดงใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจาพนักงานตนทาง   

และขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจาพนักงานทองถิ่นปลายทาง  รวมท้ังหลักฐานอนุญาตทํากิจการ 

นอกเขตตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ  ดวย 

  (๓)  กรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยโดยคิด 

คาบริการในเขตทองถิ่นหนึ่งแลวมากําจัดโดยการถมที่  หรือโดยวิธีการอื่นใด  ในท่ีซึ่งอยูในเขตทองถิ่นหนึ่ง   

บุคคลผูมีกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองที่ดินนั้นจะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นนั้น 

ขอ ๑๖ หามผูใดขุดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปฝง   

หรือถมที่ดินใดหรือโดยวิธีการอื่นใด  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ หามผูใดดําเนินการรับการเก็บ  ขน  หรือกําจัดขยะและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทํา 

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ 

กําหนดพรอมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการรถสูบส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) รถสูบส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

    (๑.๑.๑) สวนของรถท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม  ปกปดมิดชิด 

สามารถปองกันกล่ินและสัตวแมลงได  มีอุปกรณหรือฝาปด – เปดถังท่ีสนิทอยูดานบน  และสามารถ 

รองรับแรงดันจากการสูบส่ิงปฏิกูลได 

    (๑.๑.๒) ทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูลตองมีสภาพดี  ไมรั่วซึม 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๑.๑.๓) มีปมสูบส่ิงปฏิกูลชนิดเฮฟวี่  ดิวตี้  (heavy  duty)  ที่สามารถ 

สูบของแข็งและมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย  ซึ่งอยูในสภาพที่ใชการไดดี 

    (๑.๑.๔) ตัวถังรถสูบส่ิงปฏิกูลตองมีขอความวา  “รถสูบส่ิงปฏิกูล”   

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการหมายเลขโทรศัพท  และเลขทะเบียนใบอนุญาต  (กรณีที่ตองขอใบอนุญาต 

หลายทองถิ่นใหพิมพเฉพาะเลขทะเบียนใบแรกสวนใบอื่น ๆ  ใหเก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตไวที่รถ 

เพ่ือการตรวจสอบดวย) 

ที่ดานขางทั้ง  ๒  ดานของตัวรถที่เห็นไดชัดเจน  และมีขนาดตัวอักษรไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

   (๑.๒) ตองมีอุปกรณทําความสะอาดประจําตัวรถ  เชน  ถังใสน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  น้ํายาไลโซน  ๒%  เปนตน)  และน้ํายาดับกล่ิน 

   (๑.๓) ตองมีชุดปฏิบัติงาน  ประกอบดวยเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมแข็ง 

   (๑.๔) ผูประกอบกิจการรถสูบส่ิงปฏิกูลจะตองระบุแหลงท่ีจะนําส่ิงปฏิกูลไปบําบัด 

และมีหลักฐานที่แสดงวาไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่บําบัดนั้น  เวนแตจะมีระบบบําบัดของตนเอง   

ทั้งนี้  ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลจะตองมีลักษณะตามแบบท่ีกรมอนามัยกําหนด  หรือแบบอื่นที่กรมอนามัย 

ใหการรับรอง 

  (๒) ผูประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๒.๑) ขณะท่ีทําการสูบส่ิงปฏิกูล  ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเทายางหุมแข็งใชน้ํายาดับกล่ิน  เพ่ือปองกันการรบกวนผูอยูอาศัยขางเคียงดวย 

     (๒.๒) เมื่อทําการสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแลวใหทําความสะอาดทอหรือสายดูดส่ิงปฏิกูล 

โดยการดูดน้ําสะอาดจากถัง  และทําความสะอาดดานนอกของทอหรือสายที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อดวย 

   (๒.๓) กรณีที่มี ส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อ   

แลวทําความสะอาดดวยน้ําอีกครั้งหนึ่ง 

   (๒.๔) รถสูบส่ิงปฏิกูลที่ใหบริการแลว  ตองทําความสะอาดภายในตัวถังอยางนอย 

วันละ  ๑  ครัง้  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสีย  หรือปลอยลงสูลานทราบซึม 

ชนิดรองซึมโดยตองอยูหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๒.๕) ตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทายางหุมแข็งทุกวันที่ 

ใชปฏิบัติงาน 

   (๒.๖) ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอย 

ปละ  ๒  ครั้ง  โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๒.๗) หามนํารถสูบส่ิงปฏิกูลไปใชในกิจการอื่น  และตองดูแลมิใหขอความที่พิมพ 

บนตัวถังรถลบเลือน 

   (๒.๘) ผู ไ ด รั บอนุญาตและ ผูป ฏิบั ติ ง านตอง ได รั บการอบรมเกี่ ยวกับ   

“สุขลักษณะของการจัดการส่ิงปฏิกูล”  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๙ คุณสมบัติของผูอนญุาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลแมกัวะกําหนด 

ขอ ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรับคาํรบัใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบรูณ 

ของคําขอหากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว   

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้   

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูบริการ 

ทุกรายโดยสัญญาดงักลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ 

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน   

กอนวันเริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการขั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๓ เมื่อผูไดรับอนุญาตเลิกการใหบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจงเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๒ 

  (๓) ปฏิบัติการอืน่ใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขลักษณะและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ   

ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียม 

แลวใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ 

ขอ ๒๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบที่กําหนดแนบทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้  ภายใน 

สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน   

ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข   

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้  โดยประทับ   

ตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ 

ขอ ๓๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  (๔) คําขออนุญาตตาง ๆ 

ขอ ๓๓ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขใบอนุญาต 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน 

สิบหาวัน   

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกส่ังพัก 

ใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิี้ตองระวางโทษตามบทกาํหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลแมกวัะเปนผูรักษาการตามขัอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พงศกร  ตะนะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมกัวะ 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ 
เรื่อง  การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

๑ ค่าเก็บขนมูลฝอย 
๑.๑  ค่าเก็บขนมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับอาคาร 
 ๑.๑.๑  วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 
 ๑.๑.๒  วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร   เดือนละ 
 ๑.๑.๓  วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร  เดือนละ 
 ๑.๑.๔  วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร  เดือนละ 
 ๑.๑.๕  วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๑.๖  วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๑.๗  วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๑.๘  วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๑.๙  วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
๑.๒  ค่าเก็บขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม
หรือสถานที่ซึ่งมีมูลฝอยมาก   
 ๑.๒.๑  วันหน่ึงไม่เกิน ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
 ๑.๒.๒  วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บขนทุก ๆ 
ลูกบาศก์เมตร หรือเศษลูกบาศก์เมตร    เดือนละ 
๑.๓  ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราวคร้ังหน่ึง ๆ  
 ๑.๓.๑  ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร  เดือนละ 
 ๑.๓.๒  เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ  ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษลูกบาศก์เมตร    ลูกบาศก์เมตรละ 
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๔๐ 
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๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
๒.๑  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรถสูบสิ่งปฏิกูล 
ฉบับละ  
๒.๒  อัตราค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสูบสิ่งปฏิกูล  
ฉบับละ 
๒.๓  อัตราค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล  บ่อต่อครั้ง 

 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๒๐๐   

  

 
 
หมายเหตุ ๑. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรถสูบสิ่งปฏิกูลให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒. กรณีใบอนุญาตชํารุด หรือสูญหาย ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นคําร้องขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 
  กําหนด  ๓๐  วัน นับแต่วันที่ทราบ 



 
แบบ สม. ๑ 

เลขที่รับ......................../.............................      เลขที่............................. 
 

คําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ ขน และ กําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 

โดยทําเปน็ธรุกิจ หรือรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ 
 

เขียนที่................................................................. 
      วันที่...............เดือน................................พ.ศ............................ 

  
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ........ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่................... 
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................แขวง/ตําบล.................................... 
เขต/อําเภอ............................................ จังหวัด.....................................โทรศัพท์...................................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ  
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า.......................พ้ืนที่ประกอบการ.................ตารางเมตร  จํานวน.....................คน 
ต้ังอยู่ ณ  เลขที่......................หมู่ที่.............ตําบล.............................อําเภอ...............................จังหวัด..................... 
โทรศัพท์........................................................โทรสาร.................................................. 
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
 (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (๒)  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (๓)  อ่ืน ๆ  (ระบุ).............................................................................................. 
   ............................................................................................. 
 
 
 ขอรับรองว่า  ข้อความท่ีแนบคําขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
   ลงช่ือ..........................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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



 
 

 แบบ สม. ๒ 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 
โดยทําเปน็ธรุกิจ หรือรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ 

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

  เล่มที่....................เลขที่......................ปี........................................... 
  อนุญาตให้..........................................................อายุ.......................ปี  สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................
โทรศัพท์.................................................. 
 ข้อ  ๑ ดําเนินการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุรกิจ หรือรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
  -  พ้ืนที่ประกอบการ.................................................ตารางเมตร 
  -  ค่าธรรมเนียม..........................................บาท  ใบเสร็จรบัเงิน เล่มที่................เลขที่................ 
  ลงวันที่........................เดือน..........................................ปี พ.ศ..................................... 
 โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า........................................................................................................... 
จํานวนคน....................................คน ต้ังอยู่  ณ เลขที่...............................หมู่ที่...................ตําบล......................... 
อําเภอ..............................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์................................................ 
 ข้อ ๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแมกั่วะ  เรื่อง  การเก็บ ขน และกําจัด  
สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  (๒) ............................................................................................................................................... 
 

 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....................เดือน.................................พ.ศ................................... 
  ออกให้  วันที่...............................เดือน......................................พ.ศ.......................................... 
 
 
ลงช่ือ.........................................................                             (ลงช่ือ)......................................................... 
      (...........................................................)                                 (.........................................................) 
                ผูร้ับเงิน                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ 
 
คําเตือน  ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
  ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ  มฉิะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐   



 
แบบ  สม. ๓ 

 
เลขที่รับ.................................../............................      เลขที่................... 
 

คําขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการ เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 

โดยทําเปน็ธรุกิจ หรือ รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ 
.............................................................. 

เขียนที่.............................................................. 
    วันที่............................เดือน................................พ.ศ....................................... 
 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ...........................ปี สัญชาติ..................... 
อยู่บ้านเลขที่.................................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...............................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................
โทรศัพท์...................................................... 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดปฏิกูลและหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการโดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า
.............................................................................พ้ืนที่ประกอบการ........................................................ตารางเมตร 
จํานวนคน..................คน  ต้ังอยู่ ณ  เลขที่..................หมู่ที่.................ตําบล..........................อําเภอ……………………. 
จังหวัด..................................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร..........................................  
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
 ๑.  ใบอนญุาตเดิม 
 ๒.  อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................. 
 
 ขอรับรองว่า  ข้อความใบแนบคําขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ)..........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                  (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สม. ๔ 

 
เลขที่รับ.................................../............................      เลขที่................... 
 

คําขออนุญาตการต่าง ๆ 
 

 เขียนที่........................................... 
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ................. 

 ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ...................ปี   สญัชาติ........................................ 
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย................................................ถนน.............................. 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด......................................
โทรศัพท์............................................................ 
 โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า................................................................................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ...........................................ตารางเมตร จํานวนคน.......................คน  ต้ังอยู่ ณ เลขที.่................. 
หมู่ที่...................ตําบล............................................อําเภอ.......................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท์................................................................... 
 ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
  

ขอรับรองว่า  ข้อความใบแบบคําขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 

 
(ลงช่ือ)............................................................ผู้ขออนุญาต 

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

 
 


