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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  ประกอบมาตรา  ๖๗  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 

องค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การ

บริหารส่วนตําบลแม่สา  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาและนายอําเภอแม่ริม  

จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน  

ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้   

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น   
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“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  
ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น  
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“แหล่งกําเนิดมูลฝอย”  หมายความว่า  อาคารหรือสถานที่ซึ่งมีหรือก่อให้เกิดมูลฝอย 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“สถานที่”  หมายความรวมถึงที่รกร้างว่างเปล่า 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ

ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
ข้อ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  

ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตาม

วรรคหน่ึงแทน  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ  ๑๑  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตรายและผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าวแจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สามอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน  
หรือเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
ได้ตามความจําเป็น 
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ข้อ ๘ ภายใต้บังคับของข้อ  ๙  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยู่ใน 
เขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  
หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สามอบให้ผู้อื่นดําเนินการแทน  จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 
การให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดการมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะและเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
หรือวิธีการคัดแยกมูลฝอย  ณ  แหล่งกําเนิด  ตามประเภทของมูลฝอยและประเภทของแหล่งกําเนิดมูลฝอย 
ที่จะต้องคัดแยกก่อนรอการเก็บขนมูลฝอยเพื่อนําไปกําจัด  รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องได้   

เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกประกาศตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  
หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สามอบให้ผู้อื่นดําเนินการแทน  ตามข้อ  ๘  ที่สมัครใจและ
ประสงค์จะคัดแยกมูลฝอย  ณ  แหล่งกําเนิด  ก่อนรอการเก็บขนเพื่อนําไปกําจัด  แจ้งความจํานงต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  และเม่ือผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้แล้ว  ให้คัดแยกมูลฝอยได้   

เกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ตามวรรคก่อน  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะ  
ขนาด  และจํานวนของภาชนะรองรับมูลฝอยที่ เพียงพอและเหมาะสมกับมูลฝอยที่ คัดแยกและ
แหล่งกําเนิดมูลฝอยแต่ละประเภท   

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่คัดแยกมูลฝอยซึ่งผ่านการประเมินแล้วว่า  มีการคัดแยก
มูลฝอยจริงและมีปริมาณมูลฝอยที่รอการเก็บขนไปกําจัดลดน้อยลงตามเกณฑ์ที่กําหนด  ให้ได้รับสิทธิ 
เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บหรือขนมูลฝอยแก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาในอัตราที่แตกต่างจาก 
ผู้ที่ไม่ได้คัดแยกมูลฝอยตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดให้มีมาตรการ  แผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมรองรับเพื่อนํา 
มูลฝอยที่คัดแยกแล้ว  ไปแปรรูปหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่จะเพิ่มมูลค่าแก่มูลฝอยตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับใน 
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ 
ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาจัดไว้ให้ 
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(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างพอเพียงและเหมาะสม  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลแม่สา  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสาร 
และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ   
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
(๓) อื่น ๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๒  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
  (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
  (๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  สามารถป้องกันกลิ่น

และสัตว์หรือแมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
  (๑.๑.๓) มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย   
  (๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม   
  (๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  

(เช่น  ไลโซน  ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า  ๕%) 
  (๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น

พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทย  
ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ต้องจัดใหมี้เสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน   
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 (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูล 
ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด  

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือเก็บขนมูลฝอย  หรือกําจัดมูลฝอย  
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๔ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณี
จําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ 
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร   
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๖ ในการดําเนินกิจการ  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และ

รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว 
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อหรือ
สายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า  ๕%) 
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 (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

 (๑.๔.) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  
ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า  ๕%)  แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาดอีกคร้ัง 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง   
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือเก็บขนมูลฝอย  หรือกําจัดมูลฝอย  

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาเท่านั้น 
การขอต่อใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๘  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   
ถ้ายังมิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึง
กําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่สา 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้ รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่

ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นไปตามแบบ 

ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  

นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้

เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้

ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ รับ

ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข 

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  

และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือ

มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๕ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือ 
วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ขอ้ ๒๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการ
เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  หรือเขตพื้นที่ 
การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนํา 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สมทบ  นันทะเสน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา 



 
 

 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมต่อท้ายข้อบญัญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 
ลําดับที ่

 

 
ประเภท 

 
อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ อัตราคา่เก็บขนส่ิงปฏิกูล 
๑.๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึงๆ 
 - เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และ  
    ลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 
 - เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป 
    (เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
 

 
 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 

๒ อัตราคา่เก็บขนมูลฝอย 
๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจํารายเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย  
       วันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
–   วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร    เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๔๐ ลิตร  เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๖๐ ลิตร  เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๘๐ ลิตร  เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๑๐๐ ลิตร  เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจํารายเดือนที่มีปริมาณมลูฝอย  
       วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
–   วันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร   เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ   

  ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
 

กรณีไม่มีการคัด

แยกมูลฝอย 

กรณีมีการ 

คัดแยกมูลฝอย 

 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๑๒๐ 
๑๔๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

 
๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๒๖๐ 
๓๖๐ 
๔๖๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 

 
 



 
 

 
ลําดับที ่

 

 
ประเภท 

 
อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๒.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวคร้ังหน่ึงๆ  
–   ไม่เกิน ๑  ลูกบาศก์เมตร   ครั้งละ 
–   เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ  ลูกบาศก์เมตร         
       หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ 
 

 
๑๕๐ 

 
๑๕๐ 

๓ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๓.๑) รับทําการเก็บและขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป   ฉบับละ 
๓.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป          ฉบับละ 
 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีอัตราคา่บริการขั้นสูงต่อท้ายขอ้บัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา 
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 
ลําดับที ่

 

 
ประเภท 

 
อัตราคา่บริการข้ันสูง 

(บาท) 

๑ 
 

อัตราคา่เก็บขนส่ิงปฏิกูล 
๑.๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึงๆ 
 - เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และ  
    ลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 
 - เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป 
    (เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
๑.๒) การให้บริการห้องสุขาโดยเรียกเก็บค่าบริการ ต่อคนต่อครั้งละ 
 

 
 
 

๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
๕ 

๒ อัตราคา่เก็บขนมูลฝอย 
๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจํารายเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย  
       วันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
–   วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร    เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๔๐ ลิตร  เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๖๐ ลิตร  เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๘๐ ลิตร  เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๑๐๐ ลิตร  เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจํารายเดือนที่มีปริมาณมลูฝอย  
       วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
–   วันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร   เดือนละ 
–   วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ   
       ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
 

 
 
 

๔๐ 
๘๐ 
๑๒๐ 
๑๔๐ 
๑๘๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

 



 
 

 

ลําดับที ่

 

 

ประเภท 

 

อัตราคา่บริการข้ันสูง 

(บาท) 

 ๒.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวคร้ังหน่ึงๆ  

–   ไม่เกิน ๑  ลูกบาศก์เมตร   ครั้งละ 

–   เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ  ลูกบาศก์เมตร         
       หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ 

 

 

๓๐๐ 

                        
๓๐๐ 

๓ อัตราคา่กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

๓.๑) ค่าบริการรับกําจัดมูลฝอย โดยวิธีเผา  ตันละ 

๓.๒) ค่าบริการรับกําจัดมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบ  ตันละ 

๓.๓) ค่าบริการรับกําจัดมูลฝอย โดยวิธีหมักทําปุ๋ย ตันละ 

๓.๔) ค่าบริการรับกําจัดสิ่งปฏิกูล         ลูกบาศก์เมตรละ 

 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ดําเนนิกิจการรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปน็ธรุกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 
 

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

 
 ข้าพเจ้า ...................................................................... โดย........................................................ 
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล อายุ................. ปี  สัญชาติ............................... อยู่ที่เลขที่................... หมู่ที่
.................. ตรอก/ซอย............................................. ถนน.......................................................... แขวง/ตําบล
................................... เขต/อําเภอ................................. จังหวัด......................................... หมายเลขโทรศัพท์
....................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ประเภท 
   เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหลง่กําจัดที่..............................................................................  
   กําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดแบบ...........................................................................  
   เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่................................................................................  
   กําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดแบบ.............................................................................  

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วย ดังน้ี   
 สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
 ใบมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

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

 อ่ืน ๆ ที่องค์การบริหารสว่นตําบลแม่สากําหนด คือ................................................................ 
.................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ต่อด้านหลัง) 



 
 

 
 (ด้านหลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 (ลงช่ือ)................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (............................................................) 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี.................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
(  ) เห็นควรไมอ่นุญาต เพราะ..................................................................................................... 

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

        (ลงช่ือ)...................................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
         (............................................................)  
         ตําแหน่ง..........................................................  

  วันที่.........../............/........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ เพราะ............................................................. 
................................................................................................................................ 
 

              (ลงช่ือ)..............................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                (.............................................................) 
                        ตําแหน่ง.......................................................... 
                                        วันที่.........../............/........... 

 



 
 

 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ให้ดําเนนิกิจการ........................................................................ 

 

เล่มที…่…..…..…เลขที…่…........../……….......… 
๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...............................................................................................สัญชาติ

.................... อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่..............ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต

................................ จังหวัด................................ หมายเลขโทรศัพท์................................ 
ช่ือสถานประกอบกิจการ ...........................................................................................................  

ประเภท......................................................... ต้ังอยู่เลขที่........... หมู่ที่.........ตําบล………..…….…............ อําเภอ
....................................... จังหวัด.................................. หมายเลขโทรศัพท์ ……………….............… 

เสียค่าธรรมเนียม ปีละ...................................บาท (..................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่..............เลขที่.........................ลงวันที่..................................  

๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนตําบลแม่สา  

๓) หากปรากฏในภายหลัง ว่าการประกอบกิจการที่ ไ ด้รับอนุญาตนี้ เ ป็นการขัดต่อกฎหมาย 
อ่ืนที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

๔) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ   
  ๔.๑ .......................................................................................................................... 
  ๔.๒ .......................................................................................................................... 

๕) ใบอนญุาตฉบับน้ี ออกให้เมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ.................... 
๖) ใบอนญุาตฉบับน้ี สิ้นอายุวันที่...................เดือน................................พ.ศ..................... 

 

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

ตําแหน่ง............................................................... 
   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

คําเตือน  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

     หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  

     มิเช่นนั้น ต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

 
 



 
 

(ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชือ่) 

เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ดําเนนิกิจการรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปน็ธรุกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 
        เขียนที่...............................................
  
      วันที่.............เดือน.............................พ.ศ................... 
 
 ข้าพเจ้า ...................................................................... โดย........................................................ 
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล อายุ................. ปี  สัญชาติ............................... อยู่ที่เลขที่................... หมู่ที่
.................. ตรอก/ซอย............................................. ถนน.......................................................... แขวง/ตําบล
................................... เขต/อําเภอ................................. จังหวัด......................................... หมายเลขโทรศัพท์
....................................... 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ประเภท...................................... 
ตามใบอนุญาตเล่มที่..........เลขที่.........../...........ออกให้เมื่อวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............ 
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วย  ดังน้ี  

 ใบอนุญาตฉบับเดิม 
 สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

  ใบมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 อ่ืน ๆ ที่องค์การบริหารสว่นตําบลแม่สากําหนด คือ.............................................................. 
................................................................................................................................................. 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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



 
 

(ด้านหลัง) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ได้เสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตแล้ว เป็นเงิน....................... บาท  
(...................................................................)(ค่าธรรมเนียม.................... บาท ค่าปรับ...................... บาท) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่................ เลขที่........................ ลงวันที่....................................  
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  ) เห็นสมควรให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี............................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 (  ) เห็นควรไมใ่ห้ต่ออายุใบอนุญาต เพราะ................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
        (ลงช่ือ)...................................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
         (............................................................)  
         ตําแหน่ง..........................................................  

  วันที่.........../............/........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

(  ) อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ 
(  ) ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต เพราะ............................................................. 
................................................................................................................................ 
 

              (ลงช่ือ)..............................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                (.............................................................) 
                        ตําแหน่ง.......................................................... 
                                        วันที่.........../............/........... 

 



 
 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ให้ดําเนินกิจการ............................................................... 

 
        เขียนที่............................................... 
 

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

ข้าพเจ้า.......................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ.....................อยู่
บ้านเลขที่............ หมู่ที่............ ตรอก/ซอย................................... ถนน........................................... แขวง/ตําบล
.................................. เขต/อําเภอ................................... จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์
........................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการ .......................................................................ต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 

(๑) ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทํา
เป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ประเภท....................................  
ต้ังอยู่ ณ เลขที่............. หมู่ที่............. ตรอก/ซอย................................ถนน......................................แขวง/ตําบล
...........................เขต/อําเภอ............................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์................................. 
ตามใบอนุญาตเล่มที่ . . . . . . . . . . . . . . . . .  เลขที่ . . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . .ออกให้ เมื่อวันที่ . . . . . . . . . . . . . .  เดือน
................................... พ.ศ................... 

(๒) ใบอนุญาต ได้สูญหาย/ถกูทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่.......... เดือน......................... พ.ศ.............. 
(๓) พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ 

(  ) เอกสารแจง้ความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
(  ) ใบอนญุาตฉบับเดิม กรณชํีารุดในสาระสําคญั 
(  ) อ่ืนๆ ได้แก่.............................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

     ผูข้อรับใบแทนใบอนญุาต 
  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ให้ดําเนนิกิจการ............................................................................ 

เล่มที…่…..…..…เลขที…่…........../……….....… 
๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..............................................................................................สัญชาติ

................ อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต

........................... จังหวัด................................ หมายเลขโทรศัพท์................................. 
ช่ือสถานประกอบกิจการ ........................................................................................................... ประเภท

................................................ ต้ังอยู่เลขที่.............. หมู่ที่...........ตําบล…………….….…............... อําเภอ

................................... จังหวัด................................. หมายเลขโทรศัพท์ ………………................… 
๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  
๓) หากปรากฏในภายหลัง ว่าการประกอบกิจการที่ ไ ด้รับอนุญาตนี้ เ ป็นการขัดต่อกฎหมาย 

อ่ืนที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
๔) ผูร้ับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 

  ๔.๑ ............................................................................................................................ 
  ๔.๒ ............................................................................................................................ 

๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี ออกให้เมื่อวันที่................เดือน.............................พ.ศ.................. 
๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี สิ้นอายุวันที่................เดือน..............................พ.ศ...................... 

 

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

ตําแหน่ง............................................................... 
    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

คําเตือน  (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบ 

      กิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องยื่นคําขอออกใบอนุญาตใหม่ ก่อนใบแทนใบอนุญาตส้ินอายุ  

 


