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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ เป็ นการสมควรตราข้ อบั ญญั ติ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลหนองหงส์ ว่ าด้ วยการจั ดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์และนายอําเภอทุ่งสง จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้ บังคับในเขตองค์การบริหารส่ วนตําบลหนองหงส์ ตั้งแต่วั นถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ กข้ อบั ญญั ติ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลหนองหงส์ เรื่ อ ง การกํ าจั ดมู ลฝอย
พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่ งปฏิ กู ล” หมายความว่ า อุ จจาระหรื อปั สสาวะ และหมายความรวมถึ งสิ่ งอื่ นใดซึ่ งเป็ น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๖ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ หรืออาจอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ หรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๑๐ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ
กําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน หรือ
เขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหงส์มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหงส์ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
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การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดทํ า การถ่ า ย เท ทิ้ ง หรื อ ทํ า ให้ มี ขึ้ น ซึ่ ง สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์จัดไว้ให้
(๒) ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะที่เก็บมิดชิดไม่ให้มี
สิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
(๓) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย
(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในถังรับ รถขน
สถานที่ เท เก็ บ หรื อพั กสิ่ งปฏิ กู ลและมู ลฝอยขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลหนองหงส์ เว้ นแต่ เป็ น
การกระทําของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์
(๕) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด
(๖) ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดสนิทมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่มีกลิ่นเหม็น
รั่ วออกมาข้ างนอก และที่ รองรั บมู ลฝอยมี ฝาปิ ดมิ ดชิ ดกั นแมลงและสั ตว์ ได้ ตามแบบซึ่ งเจ้ าพนั กงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
(๗) ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้ทําการโดย
วิธีการถูกสุขลักษณะ หรือตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ ก าร เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหงส์จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ สม.๑ ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจและสําเนาทะเบียนบ้าน
เจ้าของกิจการ
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
(๓) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
(๕) หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ สามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มี
กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ)
(๗) สําเนาทะเบียนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ
(๘) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)
(๙) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๐ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
(๑.๑.๒) ส่ วนของรถที่ ใช้ ขนถ่ ายสิ่ งปฏิ กู ลต้ องปกปิ ดมิ ดชิ ดสามารถป้ องกั นกลิ่ น
และสัตว์ แมลงพาหะนําโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน
(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
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(๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
(๑.๑.๕) มีอปุ กรณ์ทําความสะอาดประจํารถ เช่น ถังตักน้ํา ไม้กวาด น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
(เช่น ไลโซน ๕%)
(๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะ
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้
ชัดเจนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
(๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สําหรับผู้ปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา สิ่งปฏิกูล
ไปกําจัด ณ แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(๑.๔) กรณีกําจัดสิ่งปฏิกูลเอง ต้องมีระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยแหล่งที่กําจัดนั้น
จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ประชาชนและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(๑.๕) อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๒.๑) ต้ องจั ดทํ ารายละเอี ยดแผนงานดํ าเนิ นการรั บทํ าการกํ าจั ดสิ่ งปฏิ กู ลหรื อมู ลฝอย
ดังต่อไปนี้
(๒.๑.๑) ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับกําจัด
(๒.๑.๒) วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(๒.๑.๓) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุม
เหตุรําคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน
(๒.๒) ต้องจัดทํารายละเอียดในการดําเนินกิจการ ดังนี้
(๒.๒.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะใช้ในการดําเนินกิจการกําจัด สิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย
(๒.๒.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๒.๒.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และโรงงานที่จะใช้ในการดําเนิน
กิจการดังกล่าวว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาต และโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือสิ่งใด ที่เป็น
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กรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาต และโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือสิ่งใด ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
ที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๒.๓) อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย
(๓.๑) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันต้องได้รับการออกแบบ ประกอบ และสร้างให้มีลักษณะ
ถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันการปลิว ตกหล่นของ
มูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด
(๓.๒) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันต้องมีข้อความด้านข้างและด้านหลังตัวรถเก็บขนมูลฝอย
เพื่อให้รู้ว่าเป็นพาหนะเก็บขนมูลฝอย และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงาน
ที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
(๓.๓) ต้องจัดทําแผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย ดังต่อไปนี้
(๓.๓.๑) ประเภทมูลฝอยที่ต้องเก็บ ขน
(๓.๓.๒) วิธีการเก็บ ขนมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(๓.๓.๓) วิธีแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี)
(๓.๓.๔) วิธีการป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุม
เหตุรําคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน
(๓.๔) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการขั้นต้น ดังนี้
(๓.๔.๑) จํานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี และหน้าที่โดยสังเขป
(๓.๔.๒) จํานวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขน
ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดําเนินกิจการดังกล่าวสิ่งใดที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาต และโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด หรือสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่
ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๓.๕) อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของคําขอ ถ้ าปรากฏว่ าคําขอดังกล่ าวไม่ ถูกต้ องหรื อไม่ สมบู รณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิ ธี การ หรื อเงื่อนไข
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ที่กําหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต
ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ ละครั้ งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้ นกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ผู้ ได้ รั บอนุ ญาตต้ องมารั บใบอนุ ญาตภายในสิ บห้ าวั นนั บแต่ วั นที่ ได้ รั บหนั งสื อแจ้ ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์
ข้อ ๑๕ ในการดําเนินกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และ
รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานประจําวัน
(๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว ให้ทํา
การดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูด
สิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%)
(๑.๓) ทํ า ความสะอาดพาหนะขนถ่ ายสิ่ งปฏิ กู ล อย่ า งน้ อ ยวั น ละ ๑ ครั้ ง หลั ง จากที่
ออกปฏิ บั ติ งานขนถ่ ายสิ่ งปฏิ กู ลแล้ ว สํ าหรั บน้ํ าเสี ยที่ เกิ ดจากการล้ างต้ องได้ รั บการบํ าบั ดหรื อ กํ าจั ด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
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(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%)
แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด
(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือการเก็บขนมูลฝอย
ตามข้อ ๑๓ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๒.๑) ต้องรักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ ๑๐ ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการตามใบอนุญาต
(๒.๒) ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
(๒.๓) ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาต
(๒.๔) ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและ
คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์
ข้อ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์เท่านั้น
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น คํ า ขอตามแบบ สม.๓ ที่ กํ า หนดไว้ ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง

หน้า ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหงส์
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการทุกราย
โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการให้บริการและความรับผิดชอบ
ในกรณีผิ ดสั ญญา โดยส่งสําเนาสั ญญาและสําเนาใบเสร็ จรั บเงินให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นภายในกํ าหนด
สามสิบวัน ก่อนวันที่เริ่มการให้บริการ
เมื่ อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตเลิ ก การให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ รั บ บริ ก ารรายใด จะต้ อ งทํ า เป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในกําหนดสามสิบวัน ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๑ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดตามแบบ สม.๔ ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๒ เมื่อผู้รับใบอนุญาต ต้องการแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือไม่ประสงค์จะประกอบ
กิจการต่อไป ให้ยื่นคําขอแก้ไขหรือคําขอเลิกการดําเนินกิจการ ตามแบบ สม.๔ ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
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พร้อมกับใบอนุญาตเดิม ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้มีแก้ไขตามหลักฐาน
ของทางราชการหรือนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่ งพระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ ออกตามพระราชบั ญญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๕ คําสั่งพั กใช้ ใบอนุญาตและคํ าสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาต ให้ทํ าเป็ นหนั งสือแจ้งให้ผู้ รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิด
คําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์
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ตอบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ ก ารต้ อ งดํ า เนิ น การเก็ บ ขน และกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยให้ ถู ก ต้ อ ง
ด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ข้อ ๒๘ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ใช้แบบ สม.๑
(๒) ใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ใช้แบบ สม.๒
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ใช้แบบ สม.๓
(๔) คําร้องขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ สม.๔
ข้อ ๒๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๓๐ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ๙ แห่ ง ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งพันบาท ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อีกทั้งมีความผิด
ตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๑ ให้ นายกองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลหนองหงส์ รั กษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบั ญญั ติ นี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
หัตถชัย เมืองจีน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๑) คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก
และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป
เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร

ลูกบาศกเมตรละ ๒๕๐ บาท
๑๕๐ บาท

(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ ๔๐ บาท
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร
หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร
เดือนละ ๔๐ บาท
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ
ลูกบาศกเมตร
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว
- ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ครั้งละ ๑๕๐ บาท
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตรละ ๑๕๐ บาท
(๓) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน
- กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร
เดือนละ ๓๐๐ บาท
- กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม
หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร คาเก็บและคาขน
ทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือ
เศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือแตละ ๑๓ ลิตร
เดือนละ ๓๐๐ บาท
(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว
- คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตราครั้งละ
๓,๐๐๐ บาท
(ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)

- กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก ครั้งละ
- กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม
หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดคาเก็บขนเพิ่มขึ้น
ในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร
หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หนวยละ

๔๐๐ บาท

๔๐๐ บาท

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท

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

(แบบ สม.๑)
เลขที่.............

คําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
...............................
เขียนที่..............................................................
วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ...................
ขาพเจา......................................................อายุ..........ป สัญชาติ....................เชื้อชาติ...........................
อยูบานเลขที่...........หมูที่.............ตรอก/ซอย....................................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด....................................
โทรศัพท..................................................โทรสาร..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัด ( ) สิ่งปฏิกูล ( ) มูลฝอย
ตอเจาพนักงานทองถิ่น โดยใชชื่อในการประกอบกิจการวา...............................................................................
จํานวนรถยนตบรรทุกที่ใชในการประกอบกิจการ จํานวน............คัน จํานวนคนงาน.............คน
สถานประกอบกิจการตั้งอยู ณ เลขที่............หมูที่.............ตรอก/ซอย....................................................
ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ............................................
จังหวัด....................................โทรศัพท..................................................โทรสาร..................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและสําเนาทะเบียน
บานเจาของกิจการ
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
๓. สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
๕. หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๖. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไม
มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการ)
๗. สําเนาทะเบียนรถยนตบรรทุกที่ใชประกอบกิจการ
๘. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
๙. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑๐. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................................
.........................................................................................................................................

แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(........................................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้
..............................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(................................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่........../................/.......................
คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
ลงชื่อ.................................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(................................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่........../................/.......................

(แบบ สม.๒)

เลมที่..........

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลขที่......../.................

อนุญาตให......................................................อายุ..........ป สัญชาติ.................เชื้อชาติ........................
อยูบานเลขที่...........หมูที่.............ตรอก/ซอย....................................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด....................................
โทรศัพท..................................................โทรสาร..................................................
ขอ ๑. ดําเนินการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด ( ) สิ่งปฏิกูล ( ) มูลฝอย
คาธรรมเนียม....................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่.............เลขที่.................ลงวันที่........................................
โดยใชชื่อประกอบกิจการวา...............................................................................
จํานวนรถยนตบรรทุกที่ใชในการประกอบกิจการ จํานวน............คัน จํานวนคนงาน.............คน
สถานประกอบกิจการตั้งอยู ณ เลขที่............หมูที่.............ตรอก/ซอย....................................................
ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ............................................
จังหวัด....................................โทรศัพท..................................................โทรสาร..................................................
ขอ ๒. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ....................
ออกให ณ วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ....................

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

(แบบ สม.๓)
เลขที่รับ............./...................

เลขที่.....................

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่...................................................
วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ...................
ขาพเจา......................................................อายุ..........ป สัญชาติ.................เชื้อชาติ........................
อยูบานเลขที่...........หมูที่.............ตรอก/ซอย....................................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด....................................
โทรศัพท..................................................โทรสาร..................................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท......................................................................
ตามใบอนุญาตเลมที่..........................เลขที่................./......................
ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน.....................................พ.ศ...................... ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมคําขอนี้
ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลวคือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) ใบอนุญาตเดิม
(๔) อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอตอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
( ) เห็นสมควรตออายุใบอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้
..............................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไมตออายุใบอนุญาต เพราะ
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(................................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่........../................/.......................

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
( ) ใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการได
( ) ไมใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ลงชื่อ.................................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(................................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่........../................/....................

(แบบ สม.๔)
คําขออนุญาตการตางๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่...................................................
วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ...................
ขาพเจา......................................................อายุ..........ป สัญชาติ.................เชื้อชาติ........................
อยูบานเลขที่...........หมูที่.............ตรอก/ซอย....................................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด....................................
โทรศัพท..................................................โทรสาร..................................................
โดยใชชื่อประกอบกิจการวา...............................................................................
จํานวนรถยนตบรรทุกที่ใชในการประกอบกิจการ จํานวน............คัน จํานวนคนงาน.............คน
สถานประกอบกิจการตั้งอยู ณ เลขที่............หมูที่.............ตรอก/ซอย....................................................
ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ............................................
จังหวัด....................................โทรศัพท..................................................โทรสาร..................................................
ขอยื่นคําขอตอ เจาพนักงานทองถิ่น ดวยขาพเจามีความประสงค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................ผูยื่นคําขอ
(........................................................)

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตตามคําขอ
( ) ไมอนุญาตตามคําขอ
ลงชื่อ.................................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(................................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่........../................/....................

