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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน 
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน  ว่าด้วยการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  
๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดินและนายอําเภอสว่างแดนดิน   
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน  เร่ือง   
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดินตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด  

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษ  หรืออันตรายจากชุมชน 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งตั้ ง 

ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
  “ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการ  หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๕  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดินเป็นอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดินแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดินอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหน่ึงแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน 

ข้อ  ๖  ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะเป็นต้นว่า  
ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน 
จัดตั้งไว้ให้เฉพาะ 

ข้อ  ๗  ห้ามผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่ได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก 

ข้อ  ๘  ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงนอกที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ  ๙  ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนย้าย  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในถังรับ  รถขน  

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน  เว้นแต่
เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน 
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ข้อ  ๑๐  ห้ามผู้ใดทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  
หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน  เว้นแต่เป็นการกระทําของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน 

ข้อ  ๑๑  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รับรองสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๒  ที่รับรองสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มี 
กลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัวมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ตามแบบ 
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ  ๑๓  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานท่ีนั้น  
ไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๔  ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้ทําการ 
โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๕  อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๖  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๑๕  วัน  หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยไม่น้อยกว่า  ๓  แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วันนับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียว
เท่านั้น  เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณน้ัน ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของ 
หรือครอบครองอยู่  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ  ๑๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ  
ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๖  ต้องจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๘  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับขนทําการเก็บ  ขน  หรือจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๙  ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ตามแบบ  สม.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
สว่างแดนดินกําหนด 

ข้อ  ๒๐  คุณสมบัติของผู้อนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการขอและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่
องค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดินกําหนด 

ข้อ  ๒๑  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่
กําหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต 
ตามแบบ  สม. ๒ 

ถ้าปรากฏว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์นั้น  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  ในกรณีจําเป็นจะต้อง
ส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่มีคําสั่งไม่อนุญาต
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน  ๒  คร้ัง  คร้ังละไม่เกิน  ๑๕  วัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคหน่ึงหรือตามที่ได้ขยายเวลาแล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๒๐๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ข้อ  ๒๒  ผู้ที่ได้รับอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ท้ายข้อบัญญัตินี้  ภายในกําหนด  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสทิธิ์ 

ข้อ  ๒๓  ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้ รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับ
ผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการ
และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่เร่ิมการให้บริการ 

ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ  ๒๔  ผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใดจะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
ข้อ  ๒๕  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่ กําหนดไว้ในข้อ  ๑๙  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินการ 

ตามใบอนุญาต 
  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๒๒ 
  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  
ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน 

ข้อ  ๒๖  เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
ตามแบบ  สม .  ๓  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เ ม่ือได้ ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว   
ให้ประกอบกิจการได้จนกว่า  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ 

ข้อ  ๒๗  ใบอนุญาตให้มีอายุ  ๑  ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน 

ข้อ  ๒๘  เม่ือผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔ 



 หน้า   ๒๐๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ข้อ  ๒๙  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอแก้ไขรายการ 
ในใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔ 

ข้อ  ๓๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายใน  ๑๕  วันนับแต่ 
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ  ๓๑  การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า   

“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
  (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ  ๓๒  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ  ๓๓  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๑ 
  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๒ 
  (๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๓ 



 หน้า   ๒๐๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

  (๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม. ๔ 
ข้อ ๓๔ กรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหน่ึงไม่เกิน  ๑๕  วัน 
กรณีที่ปรากฏว่า  ผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่  ๒  คร้ังขึ้นไป  และมีเหตุจะต้อง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ข้อ ๓๕ ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อ   ๑๘  ต้องระวางโทษตามมาตรา   ๗๑   แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  หรือข้อ  ๒๕  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓   

วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๓๐  หรือข้อ  ๓๒  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อหนึ่งข้อใดนอกจากข้อ  ๓๕  ข้อ  ๓๖  หรือข้อ  ๓๗   

ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ ๓๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดินเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
เรืองยศ  อินทรธรรม 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอๆ ไป    

ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  

๑  ลูกบาศกเมตร 

คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

๒.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน  

 (๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐ ลิตร       เดือนละ 

 (๒)  วันหนึ่งเกิน     ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน    ๔๐  ลิตร  เดือนละ 

 (๓)  วันหนึ่งเกิน     ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน    ๖๐  ลิตร  เดือนละ 

 (๔)  วันหนึ่งเกิน     ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน    ๘๐  ลิตร  เดือนละ 

 (๕)  วันหนึ่งเกิน     ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ 

 (๖)  วันหนึ่งเกิน   ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 

 (๗)  วันหนึ่งเกิน   ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 

 (๘)  วันหนึ่งเกิน   ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 

 (๙)  วันหนึ่งเกิน   ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 

 (๑๐)  วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

 (๑๑)  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   

      คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

      กรณีตามความใน  ๒.๑  หากชําระคาเก็บและขนมูลฝอยเปนรายปใหคิด

คาธรรมเนียมลดลงรอยละสิบจากอัตราคาธรรมเนียมท่ีตองชําระจริงรวมท้ังป 

๒.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว  

 (๑)  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                              

 (๒)  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  

หรือเศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๓.๑  รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป        ฉบับละ 

๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                ฉบับละ 

๓.๓  ใหบริการตั้งหองสุขาชั่วคราว                                ฉบับละ 

๓.๔  ใหบริการรถสุขาชั่วคราว                                     ฉบับละ 

 

๑๐๐ 

 

๕๐ 

 

 

 

๓๐ 

๕๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๖๐ 

๒๒๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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แบบ  สม. ๑ 

 
เลขรับท่ี.............../..................                                   เลขท่ี.......... 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เขียนท่ี................................................................... 

วันท่ี..............เดือน.............................................พ.ศ. ..................... 

ขาพเจา.........................................................................................อายุ..................ป  สัญชาติ........................  

อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................................

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...........................................  

โทรศัพท................................................ 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน หรือกําจัด   สิ่งปฏิกูล   มูลฝอย   

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน   

โดยใชชื่อในการประกอบกิจการวา................................................................................................................. 

จํานวนรถยนตบรรทุกท่ีใชประกอบกิจการ จํานวน............คัน  จํานวนคนงาน..............คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี.............. 

หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................... 

อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................โทรศัพท................................................ 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาฯ ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

๓. สําเนาคูมือทะเบียนรถยนตบรรทุกท่ีใชประกอบกิจการของผูขอรับใบอนุญาต 

๔. ...................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ............................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

             (..........................................................) 
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แบบ  สม. ๒ 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลมท่ี...............เลขท่ี.................ป................ 

อนุญาตให......................................................................................อายุ..................ป  สัญชาติ.......................  
อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...........................................ถนน........................................

ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด...........................โทรศัพท...................... 

ขอ  ๑  ดําเนินการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน หรือกําจัด   สิ่งปฏิกูล   มูลฝอย  
คาธรรมเนียม..................บาท  ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี..........เลขท่ี..........ลงวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ. ..........      

โดยใชชื่อในการประกอบกิจการวา................................................................................................................. 
จํานวนรถยนตบรรทุกท่ีใชประกอบกิจการ จํานวน............คัน  จํานวนคนงาน..............คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี.............. 
หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................... 

อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................  โทรศัพท................................................ 
ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  (๒) ...................................................................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..............เดือน..............................................พ.ศ. .................. 

ออกให ณ วันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ. .................. 
 

ลงชื่อ............................................................ผูรับเงิน 

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

ลงชื่อ.................................................................... 

      (................................................................) 
เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน  (๑)  ตองแสดงใบอนญุาตนี้ไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย 

  (๒)  ตองตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 
  



4 
 

 

 

 แบบ  สม. ๓ 

 
เลขรับท่ี.............../..................                                   เลขท่ี.......... 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เขียนท่ี................................................................... 

วันท่ี..............เดือน.............................................พ.ศ. ..................... 

ขาพเจา.........................................................................................อายุ..................ป  สัญชาติ........................  

อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................................

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...........................................  

โทรศัพท................................................ 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน หรือกําจัด   สิ่งปฏิกูล   มูลฝอย  

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน   

โดยใชชื่อในการประกอบกิจการวา................................................................................................................. 

จํานวนรถยนตบรรทุกท่ีใชประกอบกิจการ จํานวน............คัน  จํานวนคนงาน..............คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี.............. 

หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................... 

อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................  โทรศัพท................................................ 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. ...................................................................................................................................................... 

๓. ...................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

  

 

ลงชื่อ............................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

          (............................................................) 
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แบบ  สม. ๔ 

 
เลขรับท่ี.............../..................                                   เลขท่ี.......... 

คําขออนุญาตตาง ๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เขียนท่ี................................................................... 

วันท่ี..............เดือน.............................................พ.ศ. ..................... 

ขาพเจา.........................................................................................อายุ..................ป  สัญชาติ........................  

อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................................

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...........................................  

โทรศัพท................................................ 

โดยใชชื่อในการประกอบกิจการวา................................................................................................................. 

จํานวนรถยนตบรรทุกท่ีใชประกอบกิจการ จํานวน............คัน  จํานวนคนงาน..............คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี.............. 

หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................... 

อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................โทรศัพท................................................ 

 ขอยื่นคําขออนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน  

 ดวยขาพเจามีความประสงค.......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ............................................................ผูขออนุญาต 

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


