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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก วาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อยของบา นเมื อง พ.ศ. ๒๕๓๕ องค ก ารบริ ห ารสว นตํ า บลแม พ ริ ก
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกและนายอําเภอแมสรวย จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญ ญัตินี้ใหใชบังคับ ในเขตองคการบริห ารสว นตําบลแมพริก เมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ องคการบริหารสวนตําบลแมพริกแลว
ขอ ๓ บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ไ ด ต ราไว แ ล ว
ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

“มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม
หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได เชน แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่ไมใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีปริมาณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคทีอ่ ื่นก็ตาม
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก องคการบริหารสวนตําบลแมพริกอาจรวมกับ
หนวยงานของรัฐหรือราชการสว นทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได ในกรณีที่มีเหตุ
อันสมควรองคการบริหารสวนตําบลแมพริกอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการแทนภายใตการควบคุมดูแล
ขององคการบริห ารสว นตําบลแมพริก หรืออาจอนุญ าตให บุคคลหนึ่ง บุคคลใดเปน ผูดําเนิน กิจการ
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยกัน
บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการ
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โรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว
แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหาร
สวนตําบลแมพริกมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร
สว นตําบลแมพริก ตามอัต ราที่กําหนดไวทายขอบัญ ญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัต ราคาธรรมเนีย ม
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลแมพริกจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๗ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ
ในเขตองคการบริห ารสว นตํา บลแมพ ริก การจัด การสิ่ง ปฏิกูลหรื อมูลฝอยใหป ฏิ บัติต ามขอบัญ ญั ติ
ดังตอไปนี้
(๑) ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดถ า ย เท ทิ้ ง หรื อ ทํ า ให มี มู ล ฝอยในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ
หรือสถานที่สาธารณะอื่นใด เปนตนวา ถนน ซอย ตรอก บึง แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา บอน้ํา
เวนแตที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดไวโดยเฉพาะ
(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๓) หามมิใหผูใดปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตน หรือของบุคคลอื่น
ในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ
(๔) หามมิใหผูใดทําการถาย เท ขน หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในถังรับ รถขน หรือเรือขน
สถานที่ถายเท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก เวนแตจะเปนการกระทํา
ของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกในการปฏิบัติหนาที่ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ไดมอบหมาย
(๕) ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดนํ า สิ่ ง ปฏิ กู ล ไปในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ เว น แต จ ะได ใ ส ภ าชนะ
หรือเก็บมิดชิดใหรั่วไหล หรือมีกลิ่นเหม็นออกมาขางนอก
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(๖) ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดถ า ยเท หรื อ ระบายสิ่ ง ปฏิ กู ล จากอาคารหรื อ ยานพาหนะ
ในที่หรือทางสาธารณะหรือทางระบายน้ําสาธารณะ
ขอ ๘ หา มมิ ใ หผู ใ ดดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ าการเก็บ ขน หรื อ กํา จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรือ มู ล ฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๙ ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสมหมักหมมจํานวนมาก
จนกอใหเกิดเหตุรําคาญเห็นไดจากที่สาธารณะจะตองจัดเก็บ ขน ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายในเวลาที่กําหนด เมื่อพนกําหนดเวลาแลวผูครอบครองสถานที่หรืออาคาร
จะตองใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทําการเก็บขนจากสถานที่ดังกลาวซึ่งตนครอบครอง
และตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
จะตองยื่นคําขอรับ ใบอนุญ าตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญ ญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล
(๔) หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย (ถามี/กรณีมอบอํานาจ)
(๕) หนังสือยินยอมใหใชสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (ถามี)
(๖) เอกสารอื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกกําหนด
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๖ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
ก. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑) หลักฐานที่จําเปนเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ ๑๐
(๒) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
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๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๒.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๒.๒) สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่น
และสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด - เปดอยูดานบน
(๒.๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
(๒.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
(๒.๕) มี อุ ป กรณ ทํ า ความสะอาดประจํ า รถ เช น ถั ง ตั ก น้ํ า ไม ก วาด
น้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๒.๖) รถขนถ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล ต อ งมี ข อ ความติ ด ด า นข า งและด า นหลั ง รถ
โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร ดังนี้
รถขนถายสิง่ ปฏิกูล
ปริมาตรบรรจุ...........................ลูกบาศกเมตร
ไดรบั อนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ใบอนุญาตเลขที่..................../......................
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการพรอมหมายเลขโทรศัพท
(๓) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน
(๔) กรณี ที่ ไ ม มี ร ะบบกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ของตนเอง ต อ งแสดงหลั ก ฐานว า
จะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๕) กรณีกําจัดสิ่งปฏิกูลเองตองมีระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลโดยที่แหลงกําจัดนั้น
จะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
ข. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใชกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒) มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล
(๒.๑) ที่ไ ม กอ ใหเ กิ ด ปนเปอ นหรื อ การแพร ก ระจายเชื้ อโรคไปยั ง พื้ น ดิ น
แหลงน้ํา น้ําใตดิน พืชผลทางการเกษตร

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง
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๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๒.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค
(๒.๓) ไมเปนที่นารังเกียจ ไมกอใหเกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือกอใหเกิด
เหตุรําคาญ
ค. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย
(๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะ ดังนี้
(๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด
เปนแบบที่งายตอการบรรจุ ขนถาย และทําความสะอาดงาย
(๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพื่อมิให
รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย
(๑.๓) มีสัญลักษณ ห รือสัญ ญาณไฟวับ วาบติด ไวป ระจํายานพาหนะชนิ ด
ไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ
(๑.๔) รถเก็ บ ขนมู ล ฝอยต อ งมี ค วามปลอดภั ย สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ระดับที่ขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพ
ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน
(๑.๕) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ
โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร ดังนี้
รถเก็บขนมูลฝอย
ไดรบั อนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ใบอนุญาตเลขที่...................../.......................
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท
(๑.๖) สีของรถเก็บขนมูลฝอยตองกําหนดใหมีสีตางจากรถเก็บขนมูลฝอย
ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก
(๑.๗) กรณีไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน (ใบนําสงมูลฝอย)
วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง
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(๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน
(๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
(๒.๒) ต อ งจั ด ให มี อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คลที่ เ หมาะสม
สําหรับผูปฏิบัติงานในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บ ขนมูลฝอย
ง. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย
(๑) สถานที่ ดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การกํ า จั ด มู ล ฝอยต อ งตั้ ง อยู ห า งจากชุ ม ชน
ศาสนสถาน สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ แหลงน้ําสาธารณะ โดยใหคํานึงถึงการปองกัน
มิใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง
(๒) ต อ งมี ร ะบบกํ า จั ด มู ล ฝอยที่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล เช น อาจจะเป น ระบบ
เตาเผา (Incinerater) หรือระบบฝงกลบ (Sanitaly Land-fill) หรือระบบหมักเปนปุย (Decompose)
ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง
รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญดวย โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข
และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม
หรือดานอนามัยสิ่งแวดลอม
(๔) ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง
อุปกรณทําความสะอาด เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด พลั่ว น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
สําหรับผูปฏิบัติงาน
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธี การ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหเจ าพนักงานท องถิ่น รวบรวมความไมถูกตอ ง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันไดรับคําขอ
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายใน ๓๐ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๑๕ วัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(ก) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเทาหนังยางหุม สูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดดู สิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว
ใหทําการดูด น้ําสะอาดจากถัง เพื่อลางภายในทอหรือสายที่ใชดูด สิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดทอ
หรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
(๓) ทํ า ความสะอาดยานพาหนะขนถ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล อย า งน อ ยวั น ละหนึ่ ง ครั้ ง
หลั ง จากที่ อ อกปฏิ บัติ ง านขนถ ายสิ่ ง ปฏิกู ล แลว และน้ํ าเสี ย ที่เ กิ ด จากการล า งตอ งไดรั บ การบํ า บั ด
หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งลงสูสาธารณะ
(๔) กรณี ที่ มี สิ่ ง ปฏิ กู ล หกเรี่ ย ราด ให ทํ า การฆ า เชื้ อ โรคด ว ยน้ํ า ยาฆ า เชื้ อ
แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด
(๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(ข) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๑) ดําเนินงานระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด
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(๒) ขณะปฏิ บั ติ ง านต อ งควบคุ ม ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านสวมเสื้ อ คลุ ม ถุ ง มื อ ยาง
และรองเทาหนั ง ยางหุ ม สูง ถึง แขง และทํา ความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมื อยาง และรองเทา หนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(ค) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย
(๑) ขณะทํ า การเก็ บ ขนมู ล ฝอยต อ งควบคุ ม ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านสวมเสื้ อ คลุ ม
ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ ๑ ครั้งหลังจาก
ที่ออกปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยแลว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด
ดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย
(๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(ง) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด
(๒) ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยาง
หุ ม สู ง ถึ ง แข ง และทํ า ความสะอาดเสื้ อ คลุ ม ถุ ง มื อ ยาง และรองเท า หนั ง ยางหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น
การปฏิบัติงานประจําวัน
(๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูป ฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุ ๑ ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมพริกเทานั้น
ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบ สม. ๓ ที่ กํ า หนดท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้ ก อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได ยื่ น คํ า ขอพร อ มกั บ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๗ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับ เพิ่ ม ขึ้น อีกรอ ยละ ๒๐ ของจํา นวนคาธรรมเนียมที่ คางชําระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา ๒ ครั้ง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน
ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลแมพริก
ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมแสดงหลักฐาน ดังนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหาย หรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ ๒๒ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ สม. ๒ โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน”
กํากับไวดวยและใหมีวัน เดือน ปที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย
จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุในอนุญาตเดิมนั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แลวแตกรณี และลงเลมที่ เลขที่ ปของใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน ๑๕ วัน
ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแต ๒ ครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญ ญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ การประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๕ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้ ไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๖ ผูถูกสั่งพักใบอนุญาตจะรอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด ๑ ปนับแตวันที่ถูกถอนใบอนุญาต

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามขอบัญญัตนิ ี้มคี วามผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๙ ภายหลังขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชแลวหากมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหบังคับใชตามกฎกระทรวงนั้น
ขอ ๓๐ ให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม พ ริ ก รั ก ษาการให เ ป น ไปตามข อ บั ญ ญั ติ นี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อุทัย ฟูวงศ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับ

รายการ

๑

อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา ๒๐(๔)
ก. คาเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจําเดือน สําหรับบานเรือนทั่วไป
- วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
เดือนละ
ข. รานคา รานอาหาร (หมายความรวมถึงรานที่มิไดขึ้นชื่อปายรานใหเห็นเปนประจักษทั่วไป)
- วันหนึ่งไมเกิน ๓๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๓๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
เดือนละ
ค. คาเก็บขนขยะมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่
ซึ่งมีมูลฝอยมาก เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
- สถานที่มีมูลฝอยมาก วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร (๑,๐๐๐ ลิตร)
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร (๑,๐๐๐ ลิตร)
คาเก็บขนทุก ๑ ลูกบาศกเมตร หรือ เศษ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
ง. คาเก็บขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว
- ที่มีปริมาณไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ครั้งละ
- ที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตรละ

คาธรรมเนียม
(บาท)
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐
๑๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๓๐
๕๐
๘๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐

๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑๕๐
๑๕๐

- ๒ ลําดับ

รายการ

๒

อัตราคาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
ก. เศษของลูกบาศกเมตรแรก หรือลูกบาศกเมตรแรก
และลูกบาศกเมตรตอไป
ลูกบาศกเมตรละ
ข. เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตรละ
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการการรับทําการเก็บขน
รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙
ก. รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับผลประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ฉบับละ
ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ฉบับละ
ค. คาออกใบแทน (กรณีตนฉบับสูญหายหรือถูกทําลาย)
ฉบับละ

๓

คาธรรมเนียม
(บาท)
๒๕๐
๑๕

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐๐

แบบ สม.๑

แบบคําขอรับใบอนุญาต
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เขียนที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ............
ขาพเจา.........................................................อายุ..............ป สัญชาติ........... อยูบานเลขที่..................หมูที่.............
ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท......................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต
[ ] ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ โดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ
[ ] ประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการตอเจาพนักงานทองถิ่น
พรอมทั้งแนบเอกสารละหลักฐานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๔) หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย (ถามี/กรณีมอบอํานาจ)
(๕) หนังสือยินยอมใหใชสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (ถามี)
(๖) อื่น ๆ ................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………....………….
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(...........................................................)

แบบ สม.๑ แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป

แบบ สม.๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อนุญาตให..............................................................................อายุ............. ป สัญชาติ..................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่........................................... อยูบานเลขที่................หมูที่......... ตรอก/ซอย................
ถนน.....................ตําบล.........................อําเภอ.......................... จังหวัด.......................... โทรศัพท...........................
ดําเนินกิจการคามีชื่อ ................................................ทะเบียนการคาเลขที่................ ซึ่งตั้งอยูที่ ณ เลขที่...............
หมูที่............ ตําบล...........................อําเภอ................... จังหวัด............................ โทรศัพท .................................
๑. รับทําการ
[ ] ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
[ ] ประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด.....................................................................................................
๓. คาธรรมเนียม....................บาท/ป ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...........เลขที่...........วันที่..........................
๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2562
๕. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
๑) ..............................................................................................................................................
๒) ..............................................................................................................................................
๓) ..............................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่................เดือน..................................พ.ศ. ...................
ออกให ณ วันที่.............เดือน................ พ.ศ. .....................
(ลงชื่อ).............................................
(.............................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก

รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จํานวนเงิน (บาท)
ใบเสร็จรับเงิน
วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป
ที่อนุญาต
สิ้นอายุ
คาธรรมเนียม คาปรับ เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป

คําเตือน
๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของผูไดรับใบอนุญาต
๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย

ลงชื่อ
พนักงานทองถิ่น

แบบ สม.๓

คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ..................
ขาพเจา.......................................................................อายุ......................ป อยูบานเลขที่.............................
หมูที่...........................ตรอก/ซอย......................ถนน.....................ตําบล.......................อําเภอ .............................
เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .............................จังหวัด............................. หมายเลขโทรศัพท …………………………….
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ ( ) เก็บ ขน ( ) กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตอเจาพนักงานทองถิ่น
ดังตอไปนี้
๑. ไดรับใบอนุญาตตามใบอนุญาตเลมที่............เลขที่............เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ. ..............
คาธรรมเนียมปละ.......................บาท ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันที่......... เดือน........................พ.ศ. ..............
๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน ....................................... บาท มาดวยแลว
๓. ขา พเจ า ยิ น ยอมปฏิ บั ติตามข อบัญ ญัติองคการบริหารสว นตําบลแมพริก เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งหลักเกณฑและเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกกําหนดทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

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

แบบ สม.๔

คําขออนุญาตการตาง ๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เลขที่รับ............/..............

เขียนที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
วันที่….....เดือน………..................พ.ศ. .........

ขาพเจา............................................................................. อายุ.................... ป สัญชาติ……………......………
อยูบานเลขที่............... หมูที่...............ตรอก/ซอย...........ถนน……………………....… แขวง/ตําบล................................
เขต/อําเภอ............................................ จังหวัด………...........……………… หมายเลขโทรศัพท………………..………….....
โทรสาร…………………………………...
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………….........…………….. จํานวนคนงาน……………........……………….คน
ตั้งอยู ณ เลขที่……………....................… หมูที่………............…..…..ตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
หมายเลขโทรศัพท………………………………..โทรสาร…………………………………...
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ดวยขาพเจามีความประสงค ..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผูขออนุญาต
(.......................................................)

