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-ร่าง- 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันมหาพน 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565 

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

หลักการ 
 

  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันมหาพน เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                    
พ.ศ. 2543 และให้มีเทศบัญญัติต าบลสันมหาพน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565.                    
เพ่ือบังคับใช้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ในเขตเทศบาลต าบลสันมหาพนไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
 
      เหตุผล 
 
  เนื่องจากมาตรา 4 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 71 และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข                
ได้ออกกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 
จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกเทศบัญญัติต าบลสันมหาพน เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 
เนื่องจากไม่สามารถน ามาบังคับในสภาวการณ์ปัจจุบัน ในเขตเทศบาลต าบลสันมหาพนได้อย่างเหมาะสม               
และตราเทศบัญญัตนิี้ ขึ้นบังคับใช้  
   
 
 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันมหาพน 
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565. 

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

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันมหาพน ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2565.ขึ้นบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลสันมหาพน  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล                       
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 20 มาตรา 54 และมาตรา 63                  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบล                   
สันมหาพน โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสันมหาพน และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตรา               
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้  เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันมหาพน” เรื่อง การจัดการ                     
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565. 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลสันมหาพน ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้                 
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสันมหาพนแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  (1) เทศบัญญัติต าบลสันมหาพน เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 
  บรรดา ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในสวนที่ตราไวแลวตามเทศบัญญัติต าบล                       
สันมหาพน เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 ใหใช้ได้เทาที่ไม่ขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ 
และใชได้จนกวาจะได้มปีระกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัตินี้บังคบัแทน   

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสันมหาพน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น                 
สิ่งโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงเลี้ยง หรือที่อ่ืนแต่
ไม่หมายความรวมถึง 
   (1) มูลฝอยติดเชื้อ 
   (2) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
   (3) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย              
ติดเชื้อ 
  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตราย             
ที่ เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่ เป็นวัตถุ  หรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ                           
สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ 
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สารที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจก่อ หรือมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดอันตราย
แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ                  
กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าใช้สอยได้ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

                                  

  ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัด                   
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลสันมหาพน มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน หรือเขตพ้ืนที่
การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลสันมหาพน และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

  ข้อ 6 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลสันมหาพน ให้เป็น
อ านาจของเทศบาลต าบลสันมหาพน 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลต าบลสันมหาพนอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลต าบลสันมหาพนอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตาม               
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลสันมหาพน หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ บทบัญญัติตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด            
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลสันมหาพน หรือเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันมหาพน มอบให้
บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลต าบลสันมหาพนตามอัตรา                      
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันมหาพน ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัด                   
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เทศบาลต าบลสันมหาพนจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนด                  
ในกฎกระทรวง 

 
หมวด 2 

การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
    

  ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด                  
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต 
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เทศบาลต าบลสันมหาพน การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันมหาพน 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ห้ามมิให้ ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย             
ในทีห่รือทางสาธารณะ นอกจากในท่ีที่เทศบาลต าบลสันมหาพนจัดไว้ให้ 
   (2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอย หรือสิ่งเปรอะเปื้อนที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น                     
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
   (3) ห้ามมิให้ ผู้ใดท าการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในที่รองรับ รถขน 
เรือขน หรือสถานที่สาธารณะอ่ืนใดของเทศบาลต าบลสันมหาพน เว้นแต่จะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลสันมหาพน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (4) ห้ามมิให้ ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
   (5) ห้ามมิให้ ผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ หรือ
ที่เก็บมิดชิดไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 
   (6) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่  หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสม   
จนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องท าการจัดเก็บ ขน และ
ก าจัดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย 
ละเลย หรือกระท าการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันมหาพน ท าการเก็บขน                   
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดั งกล่าว และผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือ
ที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   (7) ห้ามมิให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ ใด  ๆ ในเขตที่การ
ให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลสันมหาพนมอบให้บุคคลอ่ืน
ด าเนินการแทน หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการท าการก าจัดมูลฝอยอันอาจท าให้เกิด
มลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือ แก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระท าโดยวิธีการที่ ถูกสุขลักษณะ หรือ
กระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (8) เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ซึ่งอยู่นอกเขตบริเวณ 
ที่รองรับขยะมูลฝอยตามที่เทศบาลต าบลสันมหาพนก าหนด ต้องก าจัดมูลฝอยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณ สุขหรือเจ้ าพนักงานท้องถิ่น  โดยการฝั งกลบ  ก าจัดด้ วยพลั งงานความร้อนวิธี อ่ืนตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 
   (9) ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรมและ           
ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

  ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท า
เป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

  ข้อ 10 กรณีมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีการปฏิบัติการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและการแพร่ของเชื้อโรค                  
ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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  ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยอันอาจท าให้เกิดมลพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระท าโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ 
หรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 12 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรือการกระท าใด ๆ                
ที่ฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
โดยไม่ชักช้า 
  ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข เห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด าเนินอาชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ 
ประชาชนเป็นส่วนรวม จึงสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจ                  
ออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนดังกล่าว ท าการแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใด ๆ              
เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควรแล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

  ข้อ ๑๓ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นว่าอาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ควรท าการเก็บ                  
ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหนังสือแจ้ง
ไปยังเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือ               
เมื่อท าการปิดประกาศก าหนดบริเวณที่ต้องท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไว้ในที่เปิดเผยในบริเวณที่
ก าหนดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศแล้ว เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ 
จะต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียว
เท่านั้น เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครอง
อยู่โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  
  ห้ามมิให้ ผู้ใดเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลมูลฝอยจากอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดซึ่งอยู่ในเขตเก็บ ขน 
มูลฝอย ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศแล้วตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจาก              
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือเคหสถาน ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขยะมูลฝอย 
ตามวรรคหนึ่ง ต้องเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ              
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อรูปลักษณะ 
 

หมวด  3 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 

    

  ข้อ ๑๔ ผู้ ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่ งปฏิกูล                   
หรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลต าบล                
สันมหาพน จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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   (๔) เอกสาร หรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาต และ     
มีการด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
   (5) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงานความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
   (6) เอกสารและหลักฐานอืน่ ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลสันมหาพนประกาศก าหนด 

  ข้อ ๑๕ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์                         
ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความ                
ไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็น   
ที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันมหาพน 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง                    
ไม่อนุญาตให้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา                
ตามวรรคสอง หรอืตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า                  
สละสิทธิ์  

  ข้อ ๑๗ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล  
    (1.1) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม               
ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 
    (1.2) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล                
เสร็จแล้วให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถัง เพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลและท าความสะอาดท่อ 
หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกลูด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน 5%) 
    (1.3) ท าความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัด หรือก าจัด
ด้วยวิธีการถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 
    (1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ                      
(เช่น ไลโซน 5%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 
    (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิบัติอย่างน้อยปีละ              
1 ครั้ง  
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   (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
    (๒.1) ด าเนินงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ
ระบบก าจัด  
    (๒.2) ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง 
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข็ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานประจ าวัน 
    (2.3) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ                  
1 ครั้ง  
   (3) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย 
    (3.1) ขณะท าการเก็บ ขน มูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม 
ถุงมือยางและรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 
    (3.2) ท าความสะอาดพาหนะเก็บ ขน มูลฝอย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
    (3.3) กรณีท่ีมีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย 
    (3.๔) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอย อย่างน้อยปีละ                 
1 ครั้ง 
   (๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
    (๔.๑) ด าเนินงานระบบก าจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ
ระบบก าจัด 
    (๔.2) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนัง
ยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 
    (๔.3) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  ข้อ ๑8 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลสันมหาพนเท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า                   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
 

หมวด 4 
อัตราค่าธรรมเนียม และค่าปรับ 

    

  ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดท้าย 
เทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต                 
สิ้นอายุ ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่ าธรรมเนียม 
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
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  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน             
เกินกว่าสองครั้ง ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ งให้ผู้นั้ นหยุ ดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้                          
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

  ข้อ ๒๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล   
สันมหาพน 

  ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็น                
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ ให้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต น าส าเนาบันทึกการ                 
แจ้งความตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาต น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓5 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ                           
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต                   
ได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ ๒๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                
พ.ศ. ๒๕๓๕  
  (๓) ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน 
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการ                 
ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

  ข้อ ๒๖ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทาง 
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักการงานของผู้รับ 
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ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ก าลังไปถึง หรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่
กรณ ี

  ข้อ ๒๗ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่                   
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ข้อ ๒8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการ 
เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลสันมหาพน หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ด าเนินกิจการ รับท าการเก็บ ขนส่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน     
ด้วยการคิดค่าบริการ ต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ                 
ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

 
หมวด 5 

บทก าหนดโทษ 
       

  ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน                   
บทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕3๕  

  ข้อ ๓๐ ให้นายกเทศมนตรีต าบลสันมหาพน รักษาราชการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และ   
ให้มีอ านาจออกข้อบังคับระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 

 
     ประกาศ   ณ   วันที่   22   กันยายน   พ.ศ.  2565 

                     
 
 
      

       (นายภูธนกฤษฏ์  นาคิน) 
    รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

    นายกเทศมนตรีต าบลสันมหาพน 
 
 

   -เห็นชอบ- 
 
 
 
 ลงชื่อ                                         . 
                  (นายชัยณรงค์  นันตาสาย)  
               นายอ าเภอแม่แตง ปฏิบัติราชการแทน 
                     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันมหาพน 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565. 
 

 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1 ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ 

(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งล ูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเป็น 1 ลูกบาศก์เมตร) 

300.- 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
  1) วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร                                                    เดือนละ 
  2) วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร                                
      ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย                      หน่วยละ 
       (เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 15 บาท) 
       (เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย 30 บาท) 
  3) วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                    เดือนละ 
  4) วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย  
       ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย                              หน่วยละ 

            (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
             เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
   1) ปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร                                                 ครั้งละ 

    2) ปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                   ครั้งละ 
        3) ปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 

1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย                                        หน่วยละ 
 (เศษไมเ่กินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 
 

30.- 
  

30.- 
 
 

3,000.- 
 

1,000.- 
 
 

 
125.- 
245.- 

 
245.- 

 

3 ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
   (ก) ใบอนุญาตด าเนินกิจการ ในการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ 
คิดค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม/ปี)                                                      ฉบับละ 
   (ข) ใบอนุญาตด าเนินกิจการ ในการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด 
ค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม/ปี)                                                          ฉบับละ 
   (ค) ใบแทนใบอนุญาต                                                               ฉบับละ 

 
 
 

5,000.- 
 
 

5,000.- 
500.- 



แบบ สพ.1 

ค าขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลขที่รับ............../ ................ 

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

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

 ข้าพเจ้า.........................................................อายุ............ปี สัญชาติ.................... อยู่บ้านเลขท่ี..............  
หมู่ที่............... ตรอก/ซอย...................... ถนน................... แขวง/ต าบล……………………………………………………. 
เขต /อ า เภ อ……………………… จั งห วัด ........................... โท รศั พท์ ............................... โท รสาร
............................... 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท………………………………………………………………… ต่อ นายกเทศมนตรีต าบลสันมหาพน โดยใช้ชื่อกิจการ 
ว่า......................................................................................................................... จ านวนคนงาน......... คน     
ตั้งอยู่ ณ เลขที่…………….. หมู่ที่.......... ต าบล...................... อ าเภอ....................... จังหวัด...........................    
โทรศัพท.์...................................................... โทรสาร……………………………………………………………………………… 

พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ส าเนาใบทะเบียนบ้าน นิติบุคคล (ถ้ามี) 
 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
 ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

          ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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



แบบ สพ.2 

              

       ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มที.่........ เลขที.่.......... ปี............ 

อนุญาตให้.................................................................................  อายุ...........ปี สัญชาติ........................
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่........................... หมู่ที่.............. ถนน...............  ตรอก/ซอย..................................
แขวง/ต าบล............................................ เขต/อ าเภอ....................................... จังหวัด.......................................
โทรศัพท.์............................................................ โทรสาร………………………………… 

ข้อ ๑ ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภท…………………………
ค่าธรรมเนียม.............. บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............. เลขที่.........ลงวันที่..........เดือน……………….พ.ศ...........
โดยใช้ชื่อกิจการว่า....................................................................................................... จ านวนคนงาน.............คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..................... หมู่ที่............ ถนน................................ แขวง/ต าบล........................................ 
เขต/อ าเภอ...................................... จังหวัด……………………………….. โทรศัพท์.....................................................
โทรสาร................................................  

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
1.  ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันมหาพน เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย       

พ.ศ. ๒๕65  
2. หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่ 

เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
3. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
     (3.1)........................................................................................................................ .......... 
     (3.2)........................................................................................................................ .......... 

ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่.............. เดือน....................... พ.ศ.................... 
ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุ วันที่............... เดือน.................... พ.ศ……………………… 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 
       (......................................................)  
        นายกเทศมนตรีต าบลสันมหาพน  

ค าเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต  
๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



           -2- 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที่.............../ .................. ได้รับเรื่องเม่ือวันที่.............. เดือน............................ พ.ศ........ .................. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไม่ครบ คือ 

(1) ............................................................... 
(2) ............................................................... 
(3) ............................................................... 

 
(ลงชื่อ)................................................เจา้หน้าท่ี 
        (................................................)  
ต าแหน่ง.................................................  

 ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลสันมหาพน 
  (  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
  (  ) เห็นไม่ควรอนุญาต 
       ................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ)................................................ . 
                       (................................................)  
                ปลัดเทศบาลต าบลสันมหาพน 
             วันที่.........../ ....................../ ...............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้
(  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

          นายกเทศมนตรีต าบลสันมหาพน 
วันที่.............../ ......................../ ........... 



แบบ สพ.3 

ค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลขที่รับ............../ ................ 

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

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

 ข้าพเจ้า.........................................................อายุ............ปี สัญชาติ.................... อยู่บ้านเลขท่ี..............  
หมู่ที่............... ตรอก/ซอย...................... ถนน................................ แขวง/ต าบล………………………………………… 
เขต /อ า เภ อ……………………… จั งห วัด ........................... โท รศั พท์ ............................... โท รสาร
............................... 

ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท……………………………………………………………………………… ต่อ นายกเทศมนตรีต าบลสันมหาพน โดยใช้             
ชื่อกิจการว่า................................................................................................... จ านวนคนงาน............ คน     
ตั้งอยู่ ณ เลขที่…………….. หมู่ที่.......... ต าบล...................... อ าเภอ....................... จังหวัด...........................    
โทรศัพท.์...................................................... โทรสาร……………………………………………………………………………… 
 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยกัน คือ 

1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ...................................................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................................................... 
4. ...................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่า ข้อความในใบค าขอต่อใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

(ลงชี่อ).................................................ผูข้อต่ออายุใบอนุญาต 
                   (............................................ ....) 
 
 
 
 

 



           -2- 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที่.............../ .................. ได้รับเรื่องเม่ือวันที่.............. เดือน............................ พ.ศ........ .................. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไม่ครบ คือ 

(1) ............................................................... 
(2) ............................................................... 
(3) ............................................................... 

 
(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที ่
        (................................................)  
ต าแหน่ง.................................................  

 ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลสันมหาพน 
  (  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
  (  ) เห็นไม่ควรอนุญาต เพราะ 
       ................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ)................................................ . 
                       (................................................) 
                ปลัดเทศบาลต าบลสันมหาพน 
             วันที่.........../ ....................../ ...............  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้
(  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

          นายกเทศมนตรีต าบลสันมหาพน 
วันที่.............../ ......................../ ........... 


