เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลแสนตุง วาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
และมาตรา ๓๔/๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง โดยความเห็นชอบของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงและนายอําเภอเขาสมิง จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เมื่อประกาศไวโดยเปดเผย
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงแลวสิบหาวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยอินทรีย” หมายความวา มูลฝอยที่ยอยสลายไดงาย เชน ซากหรือชิ้นสวน
ของพืชและสัตว มูลสัตว เศษอาหาร หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่ยอยสลายไดงาย
“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามาผลิต
เปนผลิตภัณฑใหมได ไดแก แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ
“มูล ฝอยที่ เ ป น พิ ษ หรื ออั น ตรายจากชุ ม ชน” หมายความว า มู ล ฝอยที่ ป นเป อ น
หรือมีสวนประกอบของวัตถุที่อาจเปนอันตรายหรือกระทบตอสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ กระปองหรือภาชนะอื่นใดที่ใชบรรจุสารเคมี
หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายขางตน
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา มูลฝอยประเภทอื่น นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย
มูลฝอยนํากลับมาใชใหม หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
หมวด ๒
การคัดแยกมูลฝอย
ขอ ๖ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยแตละประเภท ดังนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๑) มูลฝอยทั่วไป
(๒) มูลฝอยอินทรีย
(๓) มูลฝอยนํากลับมาใชใหม
(๔) มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแลวแตละประเภทตามขอ ๖
ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น
ถุง สําหรับ บรรจุมูลฝอยตองมีความทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่ว ซึม มีข นาดที่เหมาะสม
สามารถเคลื่อนยายไดโดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงตองมีปริมาณที่เหมาะสม ปดถุงดวยการมัด
หรือผนึกดวยวิธีอื่นใดใหมิดชิด รวมทั้งจัดการปองกันมิใหมูลฝอย น้ํา กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจาก
มูลฝอยตกหลนรั่วไหลออกจากถุง
ภาชนะบรรจุมูลฝอยตองทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงใน
ภาชนะบรรจุมูลฝอย เชน ถังสําหรับใสมูลฝอย ตองบรรจุในปริมาณทีเ่ หมาะสม ไมลนออกนอกภาชนะ
มีฝาปดมิดชิดเพื่อมิใหมูลฝอย น้ํา กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหลนรั่วไหลออกจากภาชนะ
และสัตวและแมลงเขาไปในภาชนะได
ขอ ๘ มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาดที่ไมสามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได
ใหคัดแยกไวตางหากตามประเภทของมูลฝอยโดยตองจัดการใหถูกสุขลักษณะ
ขอ ๙ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนําถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกประเภทไวแลว
ทิ้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงประกาศกําหนด
ขอ ๑๐ ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่เอกชนที่เปดใหประชาชนเขาไปได จัดใหมีภาชนะ
รองรั บ มู ล ฝอยให เพี ยงพอและเหมาะสมกั บ ประเภท ปริม าณมู ลฝอย และกิ จกรรมในสถานที่ นั้ น
โดยอยางนอยตองมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ขอ ๑๑ ภาชนะรองรับมูลฝอยตามขอ ๑๐ ตองมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใชงาน โดยมีสีเฉพาะ
สําหรับรองรับมูลฝอยแตละประเภทหรืออาจกําหนดขอความหรือสัญลักษณอื่นซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว
อยางชัดแจงที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได
(๑) สีน้ําเงิน สําหรับมูลฝอยทั่วไป

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๒) สีเขียว สําหรับมูลฝอยอินทรีย
(๓) สีเหลือง สําหรับมูลฝอยนํากลับมาใชใหม
(๔) สีสม สําหรับมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะโปรงใสก็ได
หมวด ๓
การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย
ขอ ๑๒ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริห ารสวนตําบลแสนตุ งอาจมอบใหบุคคลใดดําเนิน การ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุง หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด
เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้และขอ ๑๐ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิน่ ประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่
การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุงและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน
ขอ ๑๔ เจาของหรือผูค รอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้น ที่การใหบ ริการเก็บ
ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุงหรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหาร
สวนตําบลแสนตุงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

สวนตําบลแสนตุงตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัด
สิ่ง ปฏิกูลหรื อมูลฝอยองคการบริ ห ารสว นตํา บลแสนตุง จะต องดํา เนิน การให ถูกตองดว ยสุข ลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๑๕ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต
องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ ดังตอไปนี้
(๑) หามมิใหผูใดทําการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่
หรือทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงจัดไวให
(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๑๖ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรบั ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ ําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงประกาศกําหนด
ขอ ๑๘ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑๑ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปด มิด ชิด สามารถ
ปองกันกลิ่นและสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด-เปดอยูดานบน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๑.๑.๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
(๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
(๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด
น้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล
ใหรูวาเปนพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล เชน “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย
ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงประกาศกําหนด
(๑.๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณี ที่ไ ม มีร ะบบกํ าจั ด สิ่ ง ปฏิ กูล ของตนเอง ต องแสดงหลั ก ฐานว า
จะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลตองมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
(๒.๑) ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตจะต องปฏิ บั ติต ามหลั กเกณฑ แ ละเงื่ อ นไขตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๒.๒) จัดใหมีแผนการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล ดังตอไปนี้
(๑) ประเภทของสิ่งปฏิกูลที่ตองการรับกําจัด
(๒) วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
(๓) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การควบคุมเหตุรําคาญ ความปลอดภัยตอสุขภาพ ชีวิตรางกายและทรัพยสิน รวมทั้งสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
(๒.๓) ผูขอรับใบอนุญาตจะตองจัดใหมีรายละเอียดการดําเนินกิจการ ดังนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒) แบบแปลนรายละเอียดของโรงกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ไดรับอนุญาตกอสราง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายวาดวยการผังเมือง (ถามี)

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๓) หลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและโรงที่จะใชในการดําเนินกิจการ
ดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางไร หรือสิ่งใดที่เปนกรรมสิทธิ์
ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๔) หลักฐานการไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (ถามี)
(๕) รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตนตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ถามี)
(๒.๔) ตองจัดใหมีสํานักงานถาวรสามารถติดตอไดสะดวกโดยจะตองจัดใหมี
เจาหนาที่ประจําสํานักงานและโทรศัพทติดตอในจํานวนที่เหมาะสมตลอดเวลาทํางานปกติและสถานที่ทําการ
จะตองเปดใหประชาชนสามารถเขามาติดตอขอรับบริการ หรือรองเรียนไดในระหวางเวลาทํางานโดยสะดวก
(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอยตองมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บขนมูลฝอยซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๓.๑.๒) ตองไดรับการออกแบบ ประกอบ และสรางใหมีลักษณะมาตรฐาน
ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกหรือกฎหมายอื่นๆ
(๓.๑.๓) สามารถปองกันการปลิว ตกหลนของมูลฝอยและการรั่วไหล
ของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนยายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด
(๓.๑.๔) ตองจัด ใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย
และตองแสดงชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต เลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อบริษัท
หรือเจาของกิจการและหมายเลขโทรศัพทดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน ขนาด รูปลักษณะ
และสีตามที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงประกาศกําหนด
(๓.๒) ตองจัดใหมพี นักงานขับรถ พนักงานเก็บขนมูลฝอย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ
สําหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยอยางเพียงพอ และเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยประจําวัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง
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(๓.๓) ผูขอรับใบอนุญาตมีหนาที่เก็บ ขนมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดหรือสถานที่
รวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและไดรับอนุญาตตามกฎหมาย โดยจะตองระบุหรือแสดงสถานที่ดังกลาว
ใหชัดเจนตอเจาพนักงานทองถิน่ ทั้งนี้ เจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจที่จะเรียกใหผูขอรับใบอนุญาตแสดงหลักฐานอื่นใด
เกี่ยวกับสถานที่กําจัดหรือสถานที่รวบรวมมูลฝอยดังกลาว
กรณีไมสามารถเก็บ ขนมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดมูลฝอยไดในทันทีและผูขอรับใบอนุญาต
จําเปนตองสงมูลฝอยดังกลาวไปพักยังสถานที่รวบรวมมูลฝอยกอนที่จะสงไปยังสถานที่กําจัดมูลฝอย
สถานที่รวบรวมมูลฝอยดังกลาวจะตองถูกสุขลักษณะและไดรับอนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งไมกอใหเกิด
เหตุรําคาญหรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น
(๓.๔) ตองจัดใหมีสํานักงานถาวรสามารถติดตอไดสะดวก โดยจะตองจัดใหมี
เจาหนาที่ประจําสํานักงานและโทรศัพทติดตอในจํานวนที่เหมาะสมตลอดเวลาทํางานปกติและสถานที่ทําการ
จะตองเปดใหประชาชนสามารถเขามาติดตอขอรับบริการ หรือรองเรียนไดในระหวางเวลาทํางานโดยสะดวก
(๓.๕) ตองจัดใหมีลานจอดรถหรืออาคารจอดรถสําหรับพาหนะเก็บขนมูลฝอยทุกคัน
ที่ใชในการปฏิบัตงิ าน และตองดูแลรักษารักษาใหสถานที่ดังกลาวอยูในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะตลอดเวลา
(๓.๖) ตองปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล ดังนี้
(๑) ทําความสะอาดพาหนะอยางนอยวันละ ๑ ครั้งหลังจากที่ปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอยแลว และน้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดพาหนะตองไดรับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) ในระหวางปฏิบัติงานพนักงานทุกคนจะตองสวมใสชุดเครื่องแบบ
ของผูขอรับใบอนุญาตที่มีชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการผูขอรับใบอนุญาต
(๓) ในระหวางปฏิบัติงานจะตองควบคุมมิใหมีการดําเนินการเก็บขนมูลฝอย
ในลักษณะที่ไมปลอดภัยตอการทํางานหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น
(๔) จัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
เพื่อคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๔.๑) ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง
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(๔.๒) จัดใหมีแผนการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย ดังตอไปนี้
(๑) ประเภทของมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด
(๒) วิธีการกําจัดมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ
(๓) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การควบคุม
เหตุรําคาญ ความปลอดภัยตอสุขภาพ ชีวิตรางกายและทรัพยสิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน
(๔.๓) ผูขอรับใบอนุญาตจะตองจัดใหมีรายละเอียดการดําเนินกิจการ ดังนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย
(๒) แบบแปลนรายละเอียดของโรงกําจัดมูลฝอยที่ไดรับอนุญาตกอสราง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายวาดวยการผังเมือง (ถามี)
(๓) หลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และโรงที่จะใชในการดําเนินกิจการ
ดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางไร หรือสิ่งใดที่เปนกรรมสิทธิ์
ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๔) หลักฐานการไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (ถามี)
(๕) รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตนตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ถามี)
(๔.๔) ตองจัดใหมีสํานักงานถาวรสามารถติด ตอไดสะดวก โดยจะตองจัด
ใหมีเจาหนาที่ประจําสํานักงานและโทรศัพทติดตอในจํานวนที่เหมาะสมตลอดเวลาทํางานปกติและสถานที่ทําการ
จะตองเปดใหประชาชนสามารถเขามาติดตอขอรับบริการ หรือรองเรียนไดในระหวางเวลาทํางานโดยสะดวก
ขอ ๑๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด
และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอ
แกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับ ใบอนุญาตภายในสิบ หาวันนับ แตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุงเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ กํ า หนดให ชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวนค า ธรรมเนี ย มที่ ค า งชํ า ระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลแสนตุง
ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรือ่ งที่กําหนดไวเกีย่ วกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง
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ขอ ๒๙ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการ
เก็บขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุงหรือเขตพื้นที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๓๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํ า นาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
อภินันท สวางไสว
นายกองคการบริหารสํวนตําบลแสนตุง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแบบ ก
ลําดับที่

ประเภท

1

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- คาเก็บและขนอุจาระหรือสิง่ ปฏิกูลครัง้ หนึ่งๆ ลูกบาศกเมตรแรก
หรือไมถงึ ลูกบาศกเมตรแรก ลูกบาศกเมตรละ
- ลูกบาศกเมตรตอไป ลูกบาศกเมตรละ
- เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตรหรือเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิด
เทากับหนึง่ ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ
2.1 คาเก็บขนมูลฝอยประจําเดือนที่มปี ริมาณมูลฝอยวันหนึง่ ไมเกิน
500 ลิตร
- วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แตไมเกิน 200 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แตไมเกิน 400 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร เดือนละ
2.2 คาเก็บขนมูลฝอยประจําเดือน ทีม่ ีปริมาณมูลฝอยวันหนึง่ เกิน
500 ลิตรขึน้ ไป
- วันหนึ่งไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ
2.3 คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวหนึง่ ๆ
- ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ
- เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ

2

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
250
150
150
20
40
60
80
100
200
300
400
500
800
800
150
150
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3

ประเภท
2.4 คาเก็บมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาดโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสถานทีซ่ ึ่งมีมูลฝอยมาก
- วันหนึ่งไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ
อัต ราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญ าตประกอบกิจการรับ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
3.1 รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ
3.2 รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ
3.3 ใหบริการสุขาชั่วคราว ฉบับละ
3.4 ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว ฉบับละ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

800
1,000

4,000
4,000
1,000
1,000

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแบบ ข
ลําดับที่
1
2

ประเภท
ประเภทที่อยูอาศัยเก็บในอัตรา
สถานประกอบกิจการพาณิชย สถานประกอบกิจการ รานคา
2.1 รานคาขนาดเล็ก
2.2 รานคาขนาดกลาง
2.3 รานคาขนาดใหญ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
30
50
100
150

แบบคําขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
เขียนที.่ .....................................................................
วันที.่ ..........เดือน........................พ.ศ........................
ขาพเจา..........................................................................อายุ.................ปสัญชาติ.............................
อยูบานเลขที.่ ................หมูท ี่............ตรอก/ซอย..................ถนน...............................ตําบล..........................
อําเภอ...............................จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท...........................................
ขอยื่นความจํานงใหองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงเขาดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่
(บานเลขที่)........................................................หมูที่............... ตําบลแสนตุง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ...........กิโลกรัม เปนขยะมูลฝอยประเภท.....................................................
พรอมนี้ขา พเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้
๑.สําเนาบัตรประจําตัว.........................................(ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ฯลฯ)
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของ
๓.๑..................................................................................................................................
๓.๒..................................................................................................................................
ขาพเจา ขอรั บ รองวา ขอ ความตามที่ป รากฏตามแบบคํ าขอฉบับ นี้เป น จริ งทุก ประการ
และข า พเจ า ยิ น ยอมที่ ต อ งชํ า ระค า จั ด เก็ บ และขนขยะมู ล ฝอย และค า ธรรมเนี ย มอื่ น ตามข อ บั ญ ญั ติ
องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖3 กําหนดไว
ลงชื่อ..................................................
(.................................................)

แบบ สม. ๑
คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลขที่รบั ……./…….......
เขียนที…่ …………………………………………………….….
วันที…่ ……..เดือน……………………พ.ศ………………....
ขาพเจา…………………………………………………………..อายุ………….ป สัญชาติ……….....………..….
อยูบานเลขที…่ ………หมูท…ี่ ……..ตรอก/ซอย……………………..ถนน…………………ตําบล/แขวง…………………..…..
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....โทรสาร…………………………
ขอยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล
หรือมูลฝอยประเภท…………………………………………………………..…...ตอ นายกองคการบริหารสวนตําบแสนตุง
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………………………จํานวนคนงาน……..……….คน
ตั้งอยู ณ เลขที.่ .…………หมูท ี่……..….ตําบล…………………………อําเภอ….……………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท………………………………………..……………โทรสาร………………………………………………………………………...
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
๓. สําเนาใบทะเบียนบานนิติบุคคล (ถามี)
๔. บัญชีอตั ราคาธรรมเนียมในการใหบริการ
๕. ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรบั บริาการ
๖. ใบยินยอมใหทิ้งสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผูขอรับใบอนุญาต
(……………………………………………………)

แบบ สม. ๒
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลมที.่ .............เลขที.่ .................ป……………
อนุญาตให.............................................................................อายุ............ป สัญชาติ.......................
อยูบาน/สํานักงานเลขที.่ ...............หมูท.ี่ ....................ถนน.....................................ตรอก/ซอย.....................
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด............................
โทรศัพท...............................................โทรสาร......................................................
ขอ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภท.......................
..........................................คาธรรมเนียม..................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที.่ ......................เลขที่............
ลงวันที.่ ..........เดือน....................................พ.ศ......................โดยใชชื่อกิจการวา.........................................
จํานวนคนงาน...............คน ตั้งอยู ณ เลขที.่ ......หมูท.ี่ .....ถนน..................แขวง/ตําบล...............................
เขต/อําเภอ............................................จังหวัด..............................โทรศัพท................................................
โทรสาร...................................................
ขอ ๒ ผูไ ดรับใบอนุญาตตองปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖3
(๒) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรบั อนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิน่ อาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(3) ผูร ับใบอนุญาตตองปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(3.1)..........................................................................................................................................
(3.2)..........................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนีอ้ อกใหเมื่อวันที.่ ...............เดือน.....................................พ.ศ..............................................
ใบอนุญาตฉบับนี้สนิ้ อายุวันที.่ ....................เดือน.....................................พ.ศ...............................................
ลงชื่อ).........................................................
(นายกอภินันท สวางไสว)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนนีไ้ วในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทไี่ ดรับใบอนุญาต
2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

แบบ สม. ๓
คําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลขที่รบั ………………../………………………
เขียนที…่ ………………………………………………………………..
วันที…่ ……………เดือน…………………………………พ.ศ………………….
ขาพเจา………………………………………………อายุ………………ป สัญชาติ…………………………..
อยูบานเลขที…่ ………หมูท…ี่ ……..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/แขวง…………………
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………….โทรสาร……………………..
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท………………………….……………………….................…………ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………….จํานวนคนงาน………………………คน
ตั้งอยู ณ เลขที…่ ………หมูท…ี่ ……ถนน………………………………ตําบล/แขวง…………………………………………..
อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด……………………โทรศัพท……………………….โทรสาร…………………………
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑) ใบอนุญาตเดิม
๒) …………………………………………………………………………………………………………………………………
๓) …………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………..ผูขอตออายุใบอนุญาต
(……………………………………………………)

-2-

สวนของเจาหนาที่
เลขที…่ ………………………….ไดรับเรื่องเมื่อวันที…่ ……………เดือน…………………………พ.ศ…………………………
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน

ครบ
ไมครบ คือ
๑)……………………………………………………………..
๒) ……………………………………………………………
๓) …………………………………………………………...
(ลงชื่อ)………………………………………………………
(………………...………………………………….)
ตําแหนง……………………………............…………..

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………………………………
(……………………………………………………………)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
วันที…่ …………/………………../………………..
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)…………………………………………….....
(........................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
วันที…่ ………/………………/……………….

แบบ สม. ๔
คําขออนุญาตการตาง ๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลขที่รบั ………………../………………………
เขียนที…่ ………………………………………………………………..
วันที…่ ………เดือน………..……………พ.ศ……………………….

ขาพเจา………………………………………………อายุ……………ป สัญชาติ………………...…………..
อยูบานเลขที…่ ………หมูท…ี่ ……..ตรอก/ซอย…………………..ถนน…………………ตําบล/แขวง……………………..
อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด……………………โทรศัพท……………………....โทรสาร……………………….…
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………….จํานวนคนงาน………………………คน
ตั้งอยู ณ เลขที…่ ………หมูท…ี่ ……ถนน……………………………ตําบล/แขวง………………………………………………
อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด……………………โทรศัพท……………………....โทรสาร……………………......
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง ดวยขาพเจามีความประสงค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………………………..ผูขออนุญาต
(…………………………………………………………..)

