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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแมห่ละ 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละว่าด้วยการกําจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ 
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละและนายอําเภอท่าสองยาง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ  เรื่อง  การกําจัด
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ  นับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึง  ส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็น 

ส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว์
หรือที่อ่ืน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 
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“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ห้ามผู้ใด  ถา่ย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะเป็นต้นว่า  
ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 
จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ  หรือที่เก็บมิดชิด
ไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

ข้อ ๗ ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ ๘ ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขนหรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับรถขน   

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ  เว้นแต่เป็น 
การกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขนหรือ
สถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ  เวน้แต่เป็นการกระทําของพนักงาน  หรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 

ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๑ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึมและไม่มีกล่ินเหม็น
รั่วออกมาข้างนอก  มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร  หรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถา่ยเท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๓ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กล่ิน  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๔ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย  ไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   
หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
ไม่น้อยกว่าสามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่ใด ๆ   จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้น ๆ  ซ่ึงตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๑๕ อาคารชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยและให้
เจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารดังกล่าว  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยลักษณะเก่ียวกับการเก็บ  ขนและกําจัดส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย  ดังนี้ 

(๑) ผู้จัดสร้างอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานก่อสร้างต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามข้อกําหนดต่อไปนี้ 
   (๑.๑.๑) ตัวเรือนส้วมต้องแข็งแรงและมิดชิด 
   (๑.๑.๒) พื้นที่ภายในห้องส้วมต้องไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  ตารางเมตรต่อ  ๑  ที่นั่ง

และต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  เมตร 
   (๑.๑.๓) พื้นห้องส้วมทําด้วยวัสดุแข็งแรง  ทําความสะอาดง่าย  มีความลาดเอียง

อย่างน้อย  ๑  ต่อ  ๒๐  และต้องมีจุดระบายน้ําทิ้งอยู่ในตําแหน่งต่ําสุดของพื้นห้อง 
   (๑.๑.๔) ห้องส้วมต้องมีช่องระบายอากาศอย่างน้อย  ๑๐  %  ของพื้นที่ห้องและมี  

แสงสว่างภายในห้องอย่างน้อย  ๕  ฟุตเทียน 
   (๑.๑.๕) มีหัวส้วมชนิดสามารถป้องกันกล่ินและแมลงพาหะนําโรคได้ด้วยน้ํา 
   (๑.๑.๖) มีท่อระบายอุจจาระขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย  ๔  นิ้ว  และวาง

ลาดเอียงอย่างน้อย  ๑  ต่อ  ๑๐  ระบายอุจจาระจากหัวส้วมลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียหรือบ่อเกรอะซ่ึง 
น้ําไม่สามารถซึม  เข้า - ออก  ได้  และมีความจุอย่างน้อย  ๐.๗๕  ลูกบาศก์เมตร  ก่อนปล่อยลงสู่บ่อซึม
หรือร่องซึมใต้พื้นดินหรือถังกรองหรืออ่ืน ๆ  ในลักษณะเดียวกัน 

   (๑.๑.๗) ที่ฐานส้วมต้องมีท่อระบายอากาศ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย  ๑  นิ้ว  
สูงเหนือหลังคาส้วม 

   (๑.๑.๘) มีน้ําสําหรับราดส้วมอย่างเพียงพอ 
 (๑.๒) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนงานคือ 

ส้วม  ๑  ที่ต่อคนงาน  ๒๕  คน 
 (๑.๓) ต้องจัดให้มีถังขยะที่ไม่รั่วซึม  และมีฝาปิด  ทุกครอบครัว  และมีที่รองรับขยะรวม

ขนาดความจุ  ๒๐๐  ลิตร  ต่อ  ๖๐  คนต่อวัน  และมีการปกปิดป้องกันสัตว์พาหนะนําโรคได้ 
(๒) ให้ผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๒.๑) กรณีส้วมแตก  ชํารุด  หรือเต็ม  จนอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของสิ่งปฏิกูล  

ต้องดําเนินการซ่อมแซม  หรือดําเนินการดูดส้วม  แล้วแต่กรณี 
 (๒.๒) ต้องรักษาความสะอาดส้วม  ห้ามถ่ายอุจจาระ  ปัสสาวะนอกส้วม 
 (๒.๓) ต้องเก็บกวาดขยะมูลฝอยลงถังขยะ  โดยเฉพาะขยะเปียกต้องเก็บในถังขยะที่มีฝาปิด

หรืออาจเก็บในถุงพลาสติก 
ข้อ ๑๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซ่ึงอยู่นอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยตามข้อ  ๑๔  ต้องกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะกิจการรับทําการเก็บ  
ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
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ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทํา  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  
สม.  1  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ   ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละกําหนด  ดังนี้ 

(๑) บัตรประจําตัว  พร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง 
(๒) ทะเบียนบ้าน  พร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(๔) หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละกําหนด 

ข้อ ๒๐ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่กําหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต
ตามแบบ  สม.  2 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียม  ตามบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือ 
กับผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการ
และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในกําหนดสามสิบวัน  ก่อนวันที่เริ่มการให้บริการ  ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้
ในบัญชีอัตราค่าบริการชั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๓ เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด  จะต้องทําเป็นหนังสือ
แจ้งพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน  ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) กิจการเก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล 
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 (๑.๑) รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
 (๑.๒) รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  ต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
   (๑.๒.๑) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  สามารถป้องกันกล่ิน 

และสัตว์  แมลงนําโรคได้  และมีฝาปิดอยู่ด้านบน 
   (๑.๒.๒) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  ควรอยู่ในสภาพดี  ไม่รั่วซึม 
   (๑.๒.๓) มีป๊ัมดูดส่ิงปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลที่ใช้การได้ดี

และมองเห็นระดับได้อย่างชัดเจน 
 (๑.๓) รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูลต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถ  ดังนี้  (ด้วยตัวหนังสือ

ขนาดที่เห็นชัดเจน) 
 
 
 
 
 
 
 
 (๑.๔) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 (๑.๕) ในกรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเอง  ต้องมีระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลโดยที่แหล่งกําจัดนั้น

จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
 (๑.๖) มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายาง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑.๗) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ผู้ปฏิบัติต้องสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายาง 
 (๑.๘) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้วให้ทํา

ความสะอาด  โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
 (๑.๙) ทําความสะอาดรถอย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่าย 

ส่ิงปฏิกูลแล้วและน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
 (๑.๑๐) การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ลานทรายซึมหรือร่องซึม  จะต้องห่างจากแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้  

ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
 (๑.๑๑) กรณีมีส่ิงปฏิกูลเรี่ยราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  ที่ไม่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม   
 (๑.๑๒) ทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายาง  ทุกวันที่ปฏิบัติงาน 
 (๑.๑๓) มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 

รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 
ปริมาตรบรรจุ………………………………..ลบ.ม. 

ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 
ใบอนุญาตเลขที่  ………../………… 

ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์
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 (๑.๑๔) ผู้ดําเนินการขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  จะคิดค่าบริการได้ไม่เกินอัตราที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลแม่หละกําหนด 

(๒) กิจการเก็บมูลฝอย 
 (๒.๑) รถเก็บมูลฝอยทุกคันต้องได้รับการออกแบบ  ประกอบ  และสร้างให้มีลักษณะ

ถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  สามารถป้องกัน  การปลิว  ตกหล่น
ของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอย  ในขณะทําการเก็บและขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานที่
กําจัด 

 (๒.๒) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน  ต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถ  ดังนี้  (ด้วย
ตัวหนังสือขนาดที่เห็นชัด) 

 
 
 
 
 
 
 (๒.๓) ผู้รับจ้างจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ์

ประกอบการบริการเก็บขนมูลฝอยอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยประจําวัน 
 (๒.๔) ผู้รับจ้างต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผู้สัญจรทางเท้าริมถนน  และ

ภาชนะรองรับมูลฝอยรวม  ในเขตพื้นที่ให้บริการ  ตามรูป  ชนิด  และตําแหน่งที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลแม่หละกําหนด 

 (๒.๕) ผู้รับจ้างจะต้องทําการเก็บขนมูลฝอยที่ทําการจัดเก็บแล้วนั้น  ไปยังสถานที่กําจัด
มูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละกําหนด 

 (๒.๖) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสถานที่ทําการถาวร  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ
หรือสถานที่ซ่ึงสามารถติดต่อได้สะดวก  โดยจะตอ้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาทําการปกติ  และสถานที่
ทําการจะต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องเรียนได้ในระหว่างเวลาทํางานได้โดยสะดวก 

 (๒.๗) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีลานจอดรถ  หรืออาคารจอดรถสําหรับรถเก็บขนมูลฝอย 
ทุกคันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  และต้องดูแลรักษาให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ
ตลอดเวลา 

 (๒.๘) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการล้างทําความสะอาดรถอย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก
ที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย  และน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 

ใบอนุญาตเลขที่  ………../………… 
ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์
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 (๒.๙) ในระหว่างการปฏิบัติงานพนักงานทุกคนของผู้รับจ้าง  จะต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบ 
ที่มีชื่อ  นามสกุล  ตามที่ผู้รับจ้างตกลงไว้กับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ  รถเก็บขนมูลฝอยได้รับอนุญาต
จากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 

 (๒.๑๐) ในการปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้มีการดําเนินการเก็บขนมูลฝอย 
ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการทํางาน  หรือทําให้เกิดการละเมิดต่อผู้อ่ืน 

 (๒.๑๑) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
(๓) กิจการกําจัดมูลฝอย  ผู้รับจ้างกําจัดมูลฝอยต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๒๐ 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  
ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 

ข้อ ๒๖ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามแบบ  สม.  3  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๒๗ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 

ข้อ ๒๘ เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคําขอเลิก 
การดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สม.  4 

ข้อ ๒๙ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต   ให้ยื่นคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สม.  4 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สม.  4  ภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.  2  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”
กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนญุาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๒ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๓ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  1 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทํา

เป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  2 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  3 
(๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.  4 
ข้อ ๓๔ กรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน  กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาตถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า  ได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต  ในเรื่องที่ กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตและการไม่ปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๖ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๓๘ บรรดาใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  
ให้คงใช้ไปจนกว่าจะส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ข้อ ๓๙ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

โสภณ  ใจลังกา 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ 

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ลําดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

             

       

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

   

๑.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับอาคารหรือเคหสถาน 
        - วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลติร                                       เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร                   เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร                   เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร                   เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร                 เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร               เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร               เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร               เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร               เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ลิตร               เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๖๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๗๐๐ ลิตร               เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๗๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ลิตร               เดือนละ  
       - วันหน่ึงเกิน ๘๐๐ ลติร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร            เดือนละ  

๑.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
สถานที่ซึ่งมมีูลฝอยมาก 

      - ปริมาณไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน                      เดือนละ     
- ปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ค่าเก็บ                               
และขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร                                              
หรือเศษของลูกบาศก์เมตรที่เกิน                      ลูกบาศก์เมตรละ  

๑.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
       - ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                            ครั้งละ  
       - ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ต่อวันค่าเก็บ                          

และขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร                                           
หรือเศษของลูกบาศก์เมตรที่เกิน                    ลูกบาศก์เมตรละ  

๑.๔  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด                           
- ปริมาณไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                               เดือนละ 
- ปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ค่าเก็บ                          
และขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร                                                 
หรือเศษของลูกบาศก์เมตรที่เกิน                      ลูกบาศก์เมตรละ  
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๒ 
 
ลําดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

  

 

 

 

๒ 

๑.๕ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ครั้งหน่ึง ๆ 
      - เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก 
        และลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป                            ลูกบาศก์เมตรละ    
      - เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  
      - เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ
ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                                      
๒.๑  รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการ                        ฉบับละ 
๒.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                              ฉบับละ  

                                                

 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สม. 1 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ พ.ศ. 2556 
 

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

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

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

ด้วย............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

มีความประสงค์ .......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังน้ี 

� สําเนาบัตรประจําตัว ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืนๆระบุ..............................)       
ที่รับรองถูกต้อง 

� สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
� หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
� เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ 

1)...................................................................................................... 
2)...................................................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 

สม. 3 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ พ.ศ. 2556 

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

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

ข้าพเจ้า........................................................................อายุ..................ปี   สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขที่ ...........หมู่ที่ ...........ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................ตําบล/แขวง .........................  
อําเภอ/เขต.........................จงัหวัด.....................หมายเลขโทรศัพท์.........................โทรสาร..................................... 

มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาต................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังน้ี 

� สําเนาบัตรประจําตัว ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืนๆ ระบุ……………………..) 
ที่รับรองถูกต้อง 

� สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน       

นิติบุคคล ( ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ) 
� หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
� เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ 

1)...................................................................................................... 
2)...................................................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

สม. 4 
แบบคําขอใบอนุญาตทั่วไป 

การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หละ พ.ศ. 2556 

 

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

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

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

มีความประสงค์............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังน้ี 
� สําเนาบัตรประจําตัว ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืนๆ 

ระบุ……………………..) ที่รับรองถูกต้อง 
� สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผู้แทนนิติบุคคล ( ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ) 
� หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
� เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ 

1)...................................................................................................... 
2)...................................................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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



 

 
 
 

คําร้องขออนญุาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย 
 

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

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

1. ข้าพเจ้า...................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต................................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์........................... 
โทรสาร...................................... 

2. มีความประสงค์ 
� ขออนุญาตลงถังขยะ จํานวน.......................ถัง ณ บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที่ ..............         

ถนน..............................ตําบล............................อําเภอ...........................จังหวัด............................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

� ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยโดยข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะ 
ตามอัตราที่กําหนด 

3. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ที่รับรองถูกต้อง 
� สําเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองถูกต้อง 
� แผนผังแสดงเส้นทางและจุดที่ขอให้ทําการลงถังขยะ 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

 

 

 

 

 

 


