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หลักการ 
 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 
 
 
 

เหตุผล 
 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้
โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕9  

------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่วาง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ มาตรา 63 และมาตรา ๖5 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลต าบลแม่วาง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติข้ึน ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่วาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕9” 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ที่ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วางแล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านกาด เรื่อง การก าจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๔3 

บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึง สิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็น

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ตรวจตรา 

ดูแล และรับผิดชอบการด าเนินงานสาธารณสุข ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
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“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทาง ซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง ให้เป็นอ านาจ
ของเทศบาลต าบลแม่วาง 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลต าบลแม่วางอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรเทศบาลต าบลแม่วาง อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลแม่วาง หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ 
ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือ ก าจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลแม่วางมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน หรือเขตพ้ืนที่การ
อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
เทศบาลต าบลแม่วาง และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลแม่วางมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน จะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลต าบลแม่วาง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่วาง จะต้องด าเนินการ ให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับ 
ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในที่หรือทางสาธารณะ 
นอกจากในท่ีทีเ่ทศบาลต าบลแม่วางจัดไว้ให้ 

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามทีถู่กสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ที่รองรับมูลฝอย ต้องไม่รั่วและมีฝาปิดสนิทมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์ได้ ตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

(๓) ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่ อาคาร หรือ
เคหสถานในครอบครองของตน ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 
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(๔) ห้ามผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในทางสาธารณะ หรือที่สาธารณะอ่ืนใด เว้นแต่ จะได้ใส่ภาชนะ
หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

(๕) ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหาสถาน ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ประกาศก าหนด ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนด 

(๖) ห้ามมิให้ผู้ใด ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่วาง หรือผู้ได้รับอนุญาต
ตามข้อ 9  คุ้ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน หรือเรือขน หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ ของเทศบาล
ต าบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๗) ห้ามมิให้ผู้ใด ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่วาง หรือผู้ได้รับอนุญาต
ตามข้อ 9  ถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในถังรองรับ รถขน เรือขน สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาลต าบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบลแม่วาง โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะด าเนินกิจการในสถานที่ของเอกชนที่มีผู้ครอบครองหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง จะต้องยื่น
ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน จ านวน 1 ชุด ดังนี้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
(3) ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(4) ส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียนและส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
เป็นนิติบุคคล 

(5) หนังสือมอบอ านาจฉบับจริง และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ กรณีมีการมอบอ านาจ 

(6) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบกของรถทุกคัน ซึ่งจะใช้ ในการ
ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(7) ส าเนาหนังสือรับรองให้ถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จากสถานประกอบการรับ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กรณีผู้ยื่นค าขอที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ หรือขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(8) ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมาย กรณีผู้ยื่นค าขอที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
(ก) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
(ข) มีสถานที่อันเป็นส านักท าการงานแน่นอน และสามารถติดต่อได้ 



  
 

-๔- 

(ค) มีสถานที่รองรับ และเครื่องมือส าหรับการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการผู้มีอ านาจอย่างถูกต้อง 

(ง) ต้องมีรถส าหรับใช้ในการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ซึ่งเพียงพอต่อการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง และรถดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด และ
จะต้องจัดให้มีการประกันภัยตามที่กฎหมายก าหนด 

(จ) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล ต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและแมลง
หรือสัตว์น าโรคได้ มีฝาปิดอยู่ด้านบน 

(ฉ) ต้องมีสายหรือท่อที่ใช้ในการดูดสิ่งปฏิกูล และส่วนของรถที่ใช้ในการบรรจุสิ่งปฏิกูล 
ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม  

(ช) มีปั๊มส าหรับดูดสิ่งปฏิกูล ซึ่งมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล 
(ซ) ตัวรถต้องมีข้อความว่า “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เลขทะเบียนใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือ

เจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ด้วยตัวหนังสือขนาดมองเห็นได้ชัดเจน 
(ฌ) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อโรค

ตามมาตรฐานทางการแพทย์  เป็นต้น 
(ญ) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
(ฎ) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่งปฏิกูล

ไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(ฏ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(ก) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
(ข) มีสถานที่อันเป็นส านักท าการงานแน่นอน และสามารถติดต่อได้ 
(ค) มีสถานที่รองรับ สถานที่ก าจัด และเครื่องมือส าหรับการก าจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงานราชการผู้มีอ านาจอย่างถูกต้อง 
(ง) กรณีมีการขนย้าย ต้องมีรถส าหรับใช้ในการขนย้ายสิ่งปฏิกูล ซึ่งเพียงพอต่อการขนย้าย

สิ่งปฏิกูล และรถดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด และจะต้องจัดให้มีการ
ประกันภัยตามที่กฎหมายก าหนด 

(จ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งมูลฝอย 
(ก) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
(ข) มีสถานที่อันเป็นส านักท าการงานแน่นอน และสามารถติดต่อได้ 
(ค) มีสถานที่รองรับ และเครื่องมือส าหรับการเก็บ ขนมูลฝอย ซึ่งได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานราชการผู้มีอ านาจอย่างถูกต้อง 
(ง) ต้องมีรถส าหรับใช้ในการเก็บ ขนสิ่งมูลฝอย ซึ่งเพียงพอต่อการเก็บ ขน มูลฝอย 

ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง และรถดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด และ
จะต้องจัดให้มีการประกันภัยตามที่กฎหมายก าหนด 



  
 

-๕- 

(จ) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุมูลฝอย ต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและแมลงหรือ
สัตว์น าโรคได้ 

(ฉ) ส่วนของรถที่ใช้ในการบรรจุมูลฝอยต้องอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม  
(ช) ตัวรถต้องมีข้อความว่า ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

ด้วยตัวหนังสือขนาดมองเห็นได้ชัดเจน 
(ซ) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อโรค

ตามมาตรฐานทางการแพทย์  เป็นต้น 
(ฌ) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
(ญ) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดมูลฝอยของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน ามูลฝอยไปก าจัด 

ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(ฎ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
(ก) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
(ข) มีสถานที่อันเป็นส านักท าการงานแน่นอน และสามารถติดต่อได้ 
(ค) มีสถานที่รองรับ สถานที่ก าจัด และเครื่องมือส าหรับการก าจัดมูลฝอย ซึ่งได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงานราชการผู้มีอ านาจอย่างถูกต้อง 
(ง) กรณีมีการขนย้ายมูลฝอย ต้องมีรถส าหรับใช้ในการขนย้ายมูลฝอย ซึ่งเพียงพอต่อ

การขนย้ายมูลฝอย และรถดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด และ
จะต้องจัดให้มีการประกันภัยตามที่กฎหมายก าหนด 

(จ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ 12 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็น
ที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ ่น ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั ่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 



  
 

-๖- 

ข้อ 13 ผู้ได้รับการอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 

ข้อ 14 ในการด าเนินกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
(ก) ในการเก็บ หรือการขน สิ่งปฏิกูล จะต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง โดยไม่ท าให้ที่

หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของเอกชน สกปรก หรือเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการรั่วไหล ซึม 
หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลนั้น หรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากเก็บหรือขนสิ่งปฏิกูลนั้น 

(ข) ต้องไม่น าสิ่งปฏิกูลไป เท ทิ้ง หรือก าจัดในที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของ
เอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(ค) จัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยาง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และดูแล
ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง ในขณะท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล และต้อง
ท าความสะอาดอุปกรณ์ดังกล่าวภายหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง  

(ง) จัดให้มีการท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยให้ดูดน้ าสะอาดจากถัง  
เพ่ือล้างท่อหรือสายดูด และท าความสะอาดท่อหรือสายดูดด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน ายาฆ่าเชื้อโรคตาม
มาตรฐานทางการแพทย์ภายหลังจากเสร็จสิ้นการดูดสิ่งปฏิกูล 

(จ) กรณีมีสิ่งปฏิกูลเรี่ยราด ให้ท าการเก็บกวาดและให้ท าการฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค
ตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาด 

(ฉ) ในกรณีผู ้รับใบอนุญาตก าจัดสิ ่งปฏิกูลเอง ต้องมีระบบก าจัดหรือบ าบัดที่ถูก
หลักสุขาภิบาล หรือตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยแหล่งก าจัดหรือบ าบัดนั้น จะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

(ช) ห้ามผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลจากท้องถิ่นอ่ืน มาด าเนินการก าจัดหรือบ าบัดในเขตเทศบาล
ต าบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(ซ) ปฏิบัติการ อื่นใด ตามค าสั่งหรือค าแนะน า ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(ก) ในการก าจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องไม่ท าให้ที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของ

เอกชนสกปรก หรือเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการรั่วไหล ซึม หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลนั้น หรือความเสียหายใด ๆ 
อันเนื่องมาจากก าจัดสิ่งปฏิกูลนั้น 

(ข) ต้องไม่น าสิ่งปฏิกูลไป เท ทิ้ง หรือก าจัดในที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของ
เอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยใช้วิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  

(ค) จัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยาง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และดูแลให้
ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางในขณะท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล และต้องท าความสะอาด
อุปกรณ์ดังกล่าวภายหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

(ง) กรณีมีสิ่งปฏิกูลเรี่ยราด ไม่ว่าในสถานที่ก าจัดหรือที่ใด ให้ท าการเก็บกวาดและให้
ท าการฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาด 



  
 

-๗- 

(จ) สถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล ต้องมีระบบก าจัดหรือบ าบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล หรือตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยแหล่งก าจัดหรือบ าบัดนั้น จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(ฉ) ห้ามผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลจากท้องถิ่นอ่ืน มาด าเนินการก าจัดหรือบ าบัดในเขตเทศบาล
ต าบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(ช) ปฏิบัติการ อื่นใด ตามค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งมูลฝอย 
(ก) ในการเก็บ หรือการขน มูลฝอย จะต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง โดยไม่ท าให้

ที่หรือทางสาธารณะ หรอืที่หรือทางของเอกชน สกปรก หรือเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการรั่วไหล ซึม 
หรือปล่อยมูลฝอยนั้น หรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากเก็บหรือขนมูลฝอยนั้น 

(ข) ต้องไม่น ามูลฝอยไป เท ทิ้ง หรือก าจัดในที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของ
เอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(ค) จัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยาง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และดูแล
ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง ในขณะท าการเก็บ ขนมูลฝอย และต้อง
ท าความสะอาดอุปกรณ์ดังกล่าวภายหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง  

(ง) จัดให้มีการท าความสะอาดรถ สถานที่ขนถ่าย อุปกรณ์อ่ืนใดนอกจาก (ค) และให้
ท าการฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาดทุกครั้ง 

(จ) กรณีมีมูลฝอยเรี่ยราด ให้ท าการเก็บกวาดให้สะอาด กรณีหากมีของเหลวจากมูลฝอย 
ให้ท าการฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาด และต้อง
ขจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากของเหลวจากมูลฝอยดังกล่าวด้วย 

(ฉ) ในกรณีผู้รับใบอนุญาตก าจัดมูลฝอยเอง ต้องมีระบบก าจัดหรือบ าบัดที่ถูก
หลักสุขาภิบาล หรือตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยแหล่งก าจัดหรือบ าบัดนั้น จะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

(ช) ห้ามผู้ใดน ามูลฝอยจากท้องถิ่นอ่ืน มาด าเนินการก าจัดหรือบ าบัดในเขตเทศบาล
ต าบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(ซ) ปฏิบัติการ อื่นใด ตามค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
(ก) ในการก าจัดมูลฝอย จะต้องไม่ท าให้ที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของเอกชน

สกปรก หรือเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการรั่วไหล ซึม หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลนั้น หรือความเสียหายใด  ๆ 
อันเนื่องมาจากก าจัดมูลฝอยนั้น 

(ข) ต้องไม่น ามูลฝอยไป เท ทิ้ง หรือก าจัดในที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของ
เอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องก าจัดมูลฝอยโดยใช้วิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  

(ค) จัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยาง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และดูแลให้
ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางในขณะท าการก าจัดสิ่งปฏิกลู และต้องท าความสะอาด
อุปกรณ์ดังกล่าวภายหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง 



  
 

-๘- 

(ง) จัดให้มีการท าความสะอาดรถ สถานที่ขนถ่าย อุปกรณ์อ่ืนใดนอกจาก (ค) และให้
ท าการฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาดทุกครั้ง 

(จ) กรณีมีมูลฝอยเรี่ยราด ไม่ว่าในสถานที่ก าจัดหรือที่ใด ให้ท าการเก็บกวาดให้สะอาด 
กรณีหากมีของเหลวจากมูลฝอย ให้ท าการฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้ว
ท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาด และต้องขจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากของเหลวจากมูลฝอยดังกล่าวด้วย  

(ฉ) สถานที่ก าจัดมูลฝอย ต้องมีระบบก าจัดหรือบ าบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล หรือตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยแหล่งก าจัดหรือบ าบัดนั้น จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(ช) ห้ามผู้ใดน ามูลฝอยจากท้องถิ่นอ่ืน มาด าเนินการก าจัดหรือบ าบัดในเขตเทศบาล
ต าบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(ซ) ปฏิบัติการ อื่นใด ตามค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ข้อ 15 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลแม่วางเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล
ต าบลแม่วาง 

ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี ้ จะพึงเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  

ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 



  
 

-๙- 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัตินี้ และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 23 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของ
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได ้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานทีใ่ด ๆ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ 
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่วาง หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ ต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะนะของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 





1 ค่าเก็บและขนสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย
(1) ค่าเกบ็และขนอจุจาระหรือส่ิงปฏิกลู คร้ังหนึ่งๆ เศษของลูกบาศกเ์มตรหรือลูกบาศกเ์มตรแรก 

และลูกบาศกเ์มตรต่อๆ ไป ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ 250      บาท
เศษไม่เกนิคร่ึงลูกบาศกเ์มตร 150      บาท
เศษเกนิคร่ึงลูกบาศกเ์มตร  ให้คิดเท่ากบั  ๑  ลูกบาศกเ์มตร

(2) ค่าเก็บมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ ารายเดือน
      - ทีม่ีปริมาณ วันหนึ่งไม่เกนิ ๒๐ ลิตร ไม่เกินเดือนละ 40        บาท
      - ทีม่ีปริมาณ วันหนึ่งเกนิ ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกนิ ๕๐๐ ลิตร
        ค่าเกบ็และขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร ไม่เกินเดือนละ 40        บาท
      - ทีม่ีปริมาณ วันหนึ่งเกนิ 500 ลิตร แต่ไม่เกนิ 1 ลูกบาศกเ์มตร  
        ค่าเก็บและขนทกุๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ไม่เกินเดือนละ 2,000   บาท

      - ทีม่ีปริมาณวันหนึ่งเกนิ 1 ลูกบาศกเ์มตร ค่าเกบ็และขนทุกๆ ลูกบาศกเ์มตร
        หรือเศษของลูกบาศกเ์มตร ไม่เกินเดือนละ 2,000   บาท
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปน็ครั้งคราว
      - คร้ังหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินคร้ังละ 150      บาท
      - คร้ังหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทกุๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ
        ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ 150      บาท

(3) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปน็รายเดือน
      - กรณีที่มีน้้าหนักวนัหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร ไม่เกินเดือนละ 300      บาท
      - กรณีที่มีน้้าหนักวนัหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 13 ลิตร ค่าเก็บและขนทกุๆ 
        2 กิโลกรัม หรือทกุๆ 13 ลิตร  หรือเศษของแต่ละ 2 กิโลกรัม หรือแต่ละ 13 ลิตร ไม่เกินเดือนละ 300      บาท
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปน็ครั้งคราว
      - ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ัง คิดอัตราคร้ังละไม่เกิน 3,000   บาท
      - กรณีที่มูลฝอย มีน้้าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร 
        ใหคิ้ดอัตราเพิ่มขึ้นอีก ไม่เกินคร้ังละ 400      บาท
      - กรณีที่มูลฝอย มีน้้าหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 500 ลิตร ใหคิ้ดอัตราเพิ่มขึ้น
        ในอัตราทกุๆ 75 กิโลกรัม หรือทกุๆ 500 ลิตร หรือเศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร ไม่เกินหน่วยละ 400      บาท

2. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตด าเนินกิจการเก็บ ขน และหรือก าจัดสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย โดยท าเปน็ธุรกิจ หรือได้รับ
    ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

(ก) รับท้าการเก็บ และขนส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบบัละ 5,000   บาท
(ข) รับท้าการก้าจัดส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบบัละ 5,000   บาท
(ค) รับท้าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบบัละ 10,000 บาท
(ง) รับท้าการก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบบัละ 10,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม
แนบท้ายเทศบญัญัติเทศบาลต าบลแม่วาง เรือ่ง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก 
ค ำขอที ่ /  
รับวันที่  
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ  

 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  

ข้ำพเจ้ำ อำยุ ปี สัญชำติ  

อยู่บ้ำนเลขท่ี หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน  

แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด  

หมำยเลขโทรศัพท์  
ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร รับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย

ท ำเป็นธุรกิจ ประเภท 
 เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งก ำจัดที่  
 ก ำจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก ำจัดอยู่ที่  
 เกบ็ ขน มูลฝอย โดยมีแหล่งก ำจัดที่  
 ก ำจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก ำจัดที่  

ต่อนำยกเทศมนตรีต ำบลแม่วำง 

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้ 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นบุคคลธรรมดำ 
 ส ำเนำใบส ำคัญกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนและส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อม

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำต เป็นนิติบุคคล 

 หนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริง และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
ผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ 

 ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรถจำกกรมกำรขนส่งทำงบกของรถทุกคัน ซึ่งจะใช้ในกำร
ด ำเนินกำรเก็บ ขน หรือก ำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 ส ำเนำหนังสือรับรองให้ถ่ำย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำกสถำนประกอบกำรรับก ำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กรณีผู้ยื่นค ำขอที่ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรเก็บ หรือขน สิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย 

 ส ำเนำหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตำมกฎหมำย กรณผีู้ยืนค ำขอที่ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)     



                                       แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบค ำขอใบอนุญำตนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

(ลงชื่อ)   ผู้ขอรับใบอนุญำต 
( ) 

 
 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร 
 เห็นสมควรอนุญำต และควรก ำหนดเงื่อนไข ดังนี้   
  
  
 เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ   
  
  

 
(ลงชื่อ)   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

( ) 
ต ำแหน่ง    

วันที่   
 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 อนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้ 
 ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร เนื่องจำก   
  
 

(ลงชื่อ)  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
( ) 

ต ำแหน่ง    
วันที่   
 

 



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก 
ค ำขอที ่ /  
รับวันที่  
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ  

 
แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำรรับท ำกำรเกบ็ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 

เขียนที ่  

วันท่ี เดือน พ.ศ.  

ข้ำพเจ้ำ อำย ุ ปี สัญชำต ิ  
อยู่บ้ำนเลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด  
หมำยเลขโทรศัพท์  

ขอยื่นค ำขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำร รับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตำมใบอนุญำต 
เล่มที ่ เลขท่ี ออกให้เมื่อวันท่ี เดือน พ.ศ  
ต่อนำยกเทศมนตรีต ำบลแม่วำง 

พร้อมค ำขอนี้  ข้ำพเจ้ำไดแ้นบหลกัฐำนและเอกสำรมำด้วย  ดังนี ้
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นบุคคลธรรมดำ 
 ส ำเนำใบส ำคัญกำรเปลี่ยน ช่ือ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนและส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำต เป็นนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริง และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจ

และผู้รับมอบอ ำนำจ กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ 
 ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรถจำกกรมกำรขนส่งทำงบกของรถทุกคัน ซึ่งจะใช้ในกำรด ำเนินกำรเก็บ ขน 

หรือก ำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 ส ำเนำหนังสือรับรองให้ถ่ำย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำกสถำนประกอบกำรรับก ำจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย กรณีผู้ยื่นค ำขอที่ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรเก็บ หรือขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 ส ำเนำหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตำมกฎหมำย 

กรณีผู้ยื่นค ำขอที่ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  

 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบค ำขอต่อใบอนุญำตนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

(ลงช่ือ)  ผู้ขอต่อใบอนุญำต 
( ) 

 
ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร 
 เห็นสมควรอนุญำต   
 เห็นควร ไม่อนญุำต เพรำะ  
   
 

(ลงช่ือ)  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
( ) 

ต ำแหน่ง  
วันท่ี  

 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
  
 อนุญำต ให้ประกอบกิจกำรได้ 
 ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร เพรำะ  
  

 
(ลงช่ือ)  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

( ) 
ต ำแหน่ง  

วันท่ี  
 

 



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก 
ค ำขอที ่ /  
รับวันที่  
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ  

 
ค ำขอท่ัวไป 

ตำมเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลแม่วำง 
เรื่อง กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕9 

   
เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  

ข้ำพเจ้ำ อำยุ ปี สัญชำติ  

อยู่บ้ำนเลขท่ี หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน  

แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด  

หมำยเลขโทรศัพท์  
 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังมีรำยกำรต่อไปนี้ 
(๑)   
(๒)   
(๓)   

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้ 
(๑)   
(๒)   
(๓)   

 
      
  
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

 
  
  
  
 

  
( ) 
 / /  
 

ค ำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 
  
  
  
 

  
( ) 
 / /  

หมำยเหตุ  ข้อควำมที่ไม่ต้องกำรให้ขีดออก 

(ลงชื่อ)  ผู้ยื่นค ำขอ 
( ) 
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