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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๓  และ 

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔   

มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลสันปาตองและนายอําเภอนาเชือก  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันปาตองตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

โดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก   

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 

ที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น   

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ 

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ขอ ๕ การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันปาตองเปนอํานาจหนาที่ 

ขององคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลสันปาตองอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ   

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

โดยสวนรวมตองดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการรวมกันตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลสันปาตองอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสันปาตองหรืออาจอนุญาตให 

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามก็ได 

ความตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดของเสีย 

อันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  มูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ   

เชน  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เปนตน  เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่นจัดไวใหโดยเฉพาะหรืออนุญาตใหจัดตั้งขึ้น 

ขอ ๗ หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในท่ีรองรับมูลฝอย 
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ขอ ๘ หามผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน   

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล  เวนแตเปนการกระทํา 

ของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถานในครอบครองของตน  และจะตองปฏิบัติใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ขอ ๑๐ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึมและไมมีกล่ินเหม็น 

ออกมาขางนอก  และท่ีรองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบที่เจาพนักงาน 

สาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๑ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นนี้ 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ควรทําการเก็บ 

ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือ 

แจงไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน   

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศกําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไวในท่ีเปดเผย 

ในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวาสามแหง  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร   

สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียม  เก็บ  ขน   

ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  อยูนอกบริเวณเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยตามขอ  ๑๓  ตองเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นหรือวิธีอื่นใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๔ หามผูใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ผูใดประสงคจะดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการจากประชาชน  ใหย่ืนคําขอ 

รับใบอนุญาต  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

กําหนด 

ขอ ๑๖ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต   

การตออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

ขอ ๑๗ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง  หรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน  นับแตวันไดรับคําขอแตหากปรากฏวาคําขอถูกตองตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลวก็ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ 

กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

กรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

โดยมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



 หนา   ๒๔๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๘ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดดําเนินการ 

ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควรจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๗  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

(๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๒๐ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดกอนใบอนุญาตหมดอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว   

ใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดภายในสิบหาวัน   

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียมท่ี 

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 



 หนา   ๒๔๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน 

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ 

คาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลสันปาตอง 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได 

ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตนิี ้ หรือ 

เงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตาม 

ขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 



 หนา   ๒๕๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

สํานักทําการงานของผูไดรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตนิี ้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลสันปาตองเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เศรษฐศักดิ์  เฒาสีสุราช 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสันปาตอง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภท 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

๑ อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  

 (ก) เศษของลูกบาศกเมตร  หรือลูกบาศกเมตรแรก 

  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป ลูกบาศกเมตรละ 

 (ข) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

 (ค) เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

 

 

 

๒๕ 

๒๕ 

 ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

ไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

 (ก) วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ 

 (ข) วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร เดือนละ 

 (ค) วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร เดือนละ 

 (ง) วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร เดือนละ 

 (จ) วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร เดือนละ 

 (ฉ) วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร เดือนละ 

 (ช) วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร เดือนละ 

 (ซ) วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร เดือนละ 

 (ฌ) วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร เดือนละ 

๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง ๆ  

เกิน  ๕๐๐  ลิตร 

 (ก) วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร เดือนละ 

 (ข) วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  

  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร  

  หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ 

๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 

 (ก) ครั้งหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 

 (ข) ครั้งหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร  

  หรือเศษของลูกบาศกเมตร ครั้งละ 

 

 

๕ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

 

 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

๑๕๐ 

 



ลําดับ

ท่ี 
ประเภท 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 

 (ก) วันหนึ่งไมเกิน  ๒  ลิตร เดือนละ 

 (ข) วันหนึ่งเกิน  ๒  ลิตร แตไมเกิน  ๑๓  ลิตร 

  คาเก็บและคาขนทุก ๆ  ๒  ลิตร เดือนละ 

๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 

 (ก) คาเก็บและคาขนแตละครั้ง ครั้งละ 

  (ทั้งนี้  ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)  

 (ข) มูลฝอยที่มีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร   

  ใหคิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก ครั้งละ 

 (ค) มูลฝอยที่มีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร   

  ใหคิดอัตราเพ่ิมทุก ๆ  ๕๐๐  ลิตร หนวยละ 

 

 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๓๐๐ 

๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ 

คิดคาบริการ 

๓.๑ รับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 

๓.๒ รับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ 

๓.๓ รับทําการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 

๓.๔ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 

๓.๕ ใหบริการหองสุขาชั่วคราว ฉบับละ 

๓.๖ ใหบริการรถสุขาชั่วคราว ฉบับละ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 



เลขท่ี................  

คําขอรับใบอนุญาต 

 

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

วันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ...........  
ขาพเจา............................................................อายุ.........ป สัญชาติ.............อยูบานเลขท่ี..........  

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

เขต/อําเภอ...........................................เทศบาล/อบต.................................................จังหวัด.................................  
โทรศัพท.........................................................โทรสาร...............................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ

ประเภท  
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี.....................................................................................  
 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี...............................................................  

 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี......................................................................................  
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี......................................................................  

 

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน).............................................................................พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐาน  
และเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

๒) สําเนาทะเบียนบาน  
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ  

๓.๑.........................................................................................  

๓.๒.........................................................................................  
๔) อ่ืน ๆ  

๔.๑........................................................................................  

๔.๒........................................................................................ 
 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับใบอนุญาต  

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  

( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้..................................................................................  

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

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

( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ.................................................................................................................... 

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

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

 

 

(ลงชื่อ)......................................................เจาพนักงานสาธารณสุข  

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

   ตําแหนง................................................วันท่ี......./........../.......... 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(  ) อนุญาตใหประกอบกิจการได  

(  ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  

 

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

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

                                                           ตําแหนง...............................................วันท่ี......./......../......  

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 

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

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

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

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

เขต/อําเภอ.......................................เทศบาล/อบต.....................................................จังหวัด................................  

หมายเลขโทรศัพท...................................................  

ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท................................................ตามใบอนุญาตเลมท่ี  

....................เลขท่ี............/....................ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน........................................พ.ศ......................  

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

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

๒.สําเนาทะเบียนบาน  

๓.หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ  

๓.๑..............................................................................................................................................  

๓.๒..............................................................................................................................................  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

ลงชื่อ.......................................................ผูขอรับตออายุใบอนุญาต  

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  

(  ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต  

(  ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ  

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

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

ลงชื่อ......................................เจาพนักงานสาธารณสุข  

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

วันท่ี......../............./...............  

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

(  ) อนุญาต  

(  ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  

 

 

ลงชื่อ......................................เจาพนักงานทองถ่ิน  

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

วันท่ี......../............./...............  



แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต 

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

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

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

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

เขต/อําเภอ.............................................เทศบาล/อบต..........................................จังหวัด.....................................  

หมายเลขโทรศัพท.....................................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท...................................................................................  

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

เนื่องจาก  (  )  สูญหาย    (  )  ถูกทําลาย    (  )  ชํารุด    (  )   อ่ืน ๆ.................................................................  

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

๒.สําเนาทะเบียนบาน  

๓.หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ  

๓.๑................................................................................................................................  

๓.๒................................................................................................................................  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

ลงชื่อ........................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

              (  ) อนุญาตใหประกอบกิจการได  

              (  ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  

 

                                    ลงชื่อ.............................................................เจาพนักงานทองถ่ิน  

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

                                                วันท่ี........../............/...........  



 
 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 

 

เลมท่ี..............เลขท่ี...................  

 

อนุญาตให..............................................................................อายุ.................ป สัญชาติ..........................  

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

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

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

ขอ ๑ ประกอบกิจการ....................................................................................ประเภท...........................  

โดยใชสถานประกอบการวา..................................................................................................................................  

ตั้งอยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.........................ตรอก/ซอย..........................ถนน.............................................  

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

โทรศัพท......................................โทรสาร...................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ............................ตารางเมตร  

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด.........................................แรงมา จํานวนคนงาน...................................................คน  

ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.............................บาท (................................................................................)  

ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี....................เลขท่ี...................ลงวันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ...................  

ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

ขอ ๓ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

       ๓.๑............................................................................................................................................  

       ๓.๒...........................................................................................................................................  

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี....................เดือน...................................พ.ศ.............................  

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

 

 

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

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

ตําแหนง........................................................ 


