บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
เรือ่ ง การกําจัดสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ……..
*********************************
หลักการ
การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น สงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ไดประสบปญหาไมสามารถจัดหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ขาดการบริหารจัดการที่ดี และขาดความรูความเขาใจในการจัดการที่เหมาะสม
ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จําเปนจะตองไดรับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อไมใหปญหาขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้น
และเพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดอนใหญ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดใหอํานาจโดยตราเปนขอบัญญัติ จึงตราขอบัญญัติ
นี้
เหตุผล
เพื่อใหสอดคลอง และมีความเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งในแงของระเบียบขอกฎหมายในปจจุบัน
องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ จึงจัดทําขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ……… เพื่อควบคุมการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมิใหกระทบตอประชาชน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับ มาตรา 18 มาตรา
19 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 จึงตราขอบัญญัตนิ ี้ ขึ้น

รางขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
เรือ่ ง การกําจัดสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ…………
*******************************

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ วาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริการสวนตําบลดอนใหญและนายอําเภอบางแพ จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ…………… ”
ขอ 2
กิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้
ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
หรือมีกลิ่นเหม็น

“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครก

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรงราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได

-๒“มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“ เ จ า
พนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญใหเปนอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ
สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้ และขอ ๙ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผู
ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนิน
กิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 6 ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือ
เขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดย
ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ และระเบียบ
ปฏิบัติไดตามความจําเปน
ขอ 7 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญหรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญจะตองดําเนินการใหถูกตองดวย
สุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข อ 8 เพื่ อ ประโยชน ใ นการรั ก ษาความสะอาดและการจั ด ระเบี ย บในการเก็ บ ขน และกํ า จั ด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดอนใหญการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติดังตอไปนี้
๑) หามมิใหผูใด
ถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณเปนตนวา ถนน ตรอก ซอย แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา
บอน้ํา เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ จัดตั้งไวโดยเฉพาะ
(๒) หามมิใหผูใดนําสิ่งปฏิกูลไปถาย เท ทิ้ง ในที่
หรือทางสาธารณะเวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด ไมใหมีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาขางนอก
(๓) ห า มมิ ใ ห ผู ใ ด ถ า ย เท ทิ้ ง สิ่ ง ปฏิ กู ล ลงในที่ ร องรั บ มู ล ฝอย

-๓(๔) หามมิใหผูใดทําการถาย เท ขน หรือเคลื่อนยายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือ
ขน สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน
หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
(๕) หามมิใหผูใดทําการขน ถาย เท คุย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือ
สถานที่พักมูลฝอยใดๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน หรือเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนใหญ
(๖) เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน
อาคาร หรือสถานที่นั้นๆใหถูกตองตามสุขลักษณะ
(๗) ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตองเปนภาชนะปดมิดชิด ไมรั่วซึม และไมมีกลิ่นเหม็นรั่ว
ออกมาขางนอก และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได ตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจา
พนักงานทองถิ่นเห็นชอบ

(๘) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้นไมใหมีการ
ถาย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ
(๙) หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอัน
อาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ เชน ควัน กลิ่น หรือแกส เปนตน เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทํา
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น
(๑๐) ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ หรือผูครอบครอง
อาคาร สถานที่ หรือบริเวณนั้นๆ ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผยกําหนด
บริเวณที่ตองทําการขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันประกาศแลว เจาของหรือผูครอบครอง
อาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆจะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้นเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร
สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยูโดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
(๑๑) หามมิใหผูใด ถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ ถังรับ หรือภาชนะอื่นใด
ที่จัดใหเปนที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของผูอื่น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูนั้น
ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดอนใหญ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินการกิจการทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ ใหยื่นคําขอตามแบบและ
เงื่อนไขพรอมดวยหลักฐานที่องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญกําหนดดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
(๓) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาตและหาก
เห็นวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหออกใบอนุญาต หรือกรณีไมอาจออกใบอนุญาตใหมีหนังสือแจงคําสั่ง
ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ และถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณ ใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณทั้งหมด แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง
และสมบรูณในคราวเดียวกัน ในกรณี
-๔จําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ ใหทราบภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับคําขออนุญาต
ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตจะตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ผูไดรับอนุญาต ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ สําหรับกรณีที่ขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด ให
ชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการ นั้น
กอนถึงกําหนดชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองชําระคาธรรมเนียม
ติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวา จะไดชําระคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ
หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลวและเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น
เห็นสมควร ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ สม.2

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาต ตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้
ภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจงเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายในกําหนด 30 วัน กอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม
ขอ ๑๖ ผูขอรับใบอนุญาตตาม ขอ ๑๐ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
(๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ
ปองกันกลิ่นและสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด-เปดอยูดานบน
(๑.๑.๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
(๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
(๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด
น้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลให
รูวาเปนพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล เชน “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
กิจการชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได
ชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญประกาศกําหนด
(๑.๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง สําหรับ
ผูปฏิบัติงาน
-๕(๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา
สิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใชกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๒) มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล
(๒.๒.๑) ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยัง
พื้นดิน แหลงน้ํา น้ําใตดิน พืชผลทางการเกษตร
(๒.๒.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตว
พาหะนําโรค
(๒.๒.๓) ไมเ ปน ที่น ารั งเกีย จ ไม กอให เกิดกลิ่น เหม็น สกปรกหรื อ
กอใหเกิดเหตุรําคาญ
(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย

(๓.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอย ตองมีลักษณะดังนี้
(๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มี
ลักษณะปกปด เปนแบบที่งายตอการบรรจุ ขนถาย และทําความสะอาดงาย
(๓.๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย
เพื่อมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย
(๓.๑.๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะ
ชนิด ไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ
(๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการ
ปฏิบัติงาน ระดับที่ขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพ
ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน
(๓.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน
(๓.๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
(๓.๒.๒) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม
สําหรับผูปฏิบัติงาน ในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอย
-๖(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๔.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใชกําจัดมูลฝอย
(๔.๒) หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอย ตองกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้ แตวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
(๔.๒.๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๔.๒.๒) การเผาในเตาเผา
(๔.๒.๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ
(๔.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน
(๔.๒.๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(๔.๓) ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการ
กอสรางระบบกําจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตาม
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
(๔.๔) การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
วิธีดําเนินการ ดังนี้
(๔.๔.๑) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ ดังนี้

(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ หางจากสนามบิน บอน้ํา
ดื่ม โรงงานผลิตน้ําประปา สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในกรณีเปนพื้นที่
ลุมที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน หรือน้ําปาไหลหลากตองมีมาตรการปองกันและแกไขเพื่อไมใหสงผลกระทบตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม
(๒) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ จัดเปนพื้นที่สําหรับปลูกตนไม
ถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหากลิ่นรบกวน
(๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกนบอดานลาง
และดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม
(๔) มีระบบรวบรวมน้าํ ชะมูลฝอยจากกนบอเพื่อสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถปองกันการ
ปนเปอนน้ําใตดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย ใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
-๗(๕) มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น และปดการฝงกลบเมื่อบอฝง
กลบเต็ม โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อปองกัน
กลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค รวมทั้งไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
(๖) มีการปองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดําเนินงาน ความสั่นสะเทือน
เสียงดังรบกวน เหตุรําคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและ
แมลงพาหะนําโรค
(๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบและมีระบบเผาทําลายกาซ หรือมี
ระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น
(๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน และในระหวางการดําเนินการฝงกลบให
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก ๖ เดือน กรณีที่มีการปดบอฝงกลบแลวใหมีการตรวจสอบ ปละ ๑ ครั้ง
ติดตอกันเปนระยะเวลา ๕ ป
(๔.๔.๒) การกําจัดมูล ฝอยดว ยวิธีการเผาในเตาเผา ตองดําเนิน การใหถู ก
สุขลักษณะและมีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) สถานที่ ตั้ งเหมาะสม ให เ ป น ไปตามผลการศึ กษาในข อ ๔.๓ มี ขนาดพื้น ที่เ หมาะสมกั บ
กระบวนการเผามูลฝอย มีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอย ทีถ่ ูกตองดวยสุขลักษณะ ดังนี้
(ก) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ สามารถบรรจุมูลฝอยได ไมนอยกวา ๒
วัน มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน ตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวม ขนถาย อยูหางจากแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร
(ข) พื้น ผนัง เรียบ ทําดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดงาย มีลักษณะปดมิดชิด
สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค การระบายอากาศดี

(ค) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย เวนแตอาคารไมถูกบังคับใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย
(ง) ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
(จ) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยมีขอความที่มีขนาดเห็นไดชัดเจน
วา “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง
-๘(๓) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยจัดเปนพื้นที่สําหรับปลูกตนไม
ถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากลิ่นรบกวน
(๔) ตองเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไมต่ํากวา ๘๕๐ องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศ
ที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย จากเตาเผามูลฝอยตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) มีการปองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดําเนินงาน ความสั่นสะเทือน
เสียงดังรบกวน เหตุรําคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและ
แมลงพาหะนําโรค
(๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด และน้ําเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กําจัดให
ไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) มีการกําจัดขีเ้ ถาหนัก โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่มีการปองกันน้ําชะขี้เถา
ปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน และตองมีพื้นที่สําหรับเก็บขี้เถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และมีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา
(๘) มีการกําจัดขีเ้ ถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองมี
พื้นที่สําหรับเก็บขี้เถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการในการนําขี้เถาเบาออกไปกําจัด
เปนประจํา
(๔.๔.๓) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพจะตอง
ดําเนินการใหถกู ตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ ๔.๓
(๒) อาคารคัดแยกมูลฝอย มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่นํามาหมักทําปุยหรือทํา
กาซชีวภาพ มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอยที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย และอาคารระบบหมักทําปุย
(๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดําเนินงาน ความสั่นสะเทือน เสียง
ดังรบกวน เหตุรําคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง
พาหะนําโรค
(๕) มูลฝอยจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได ตองมีระบบกําจัดหรือ
สงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใช
ใหมและไปใชประโยชนได

-๙(๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย น้ําเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักทําปุยหรือทํากาซ
ชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน
และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน
(๔.๔.๔) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสาน ซึ่งระบบกําจัดใช
วิธีการกําจัดมากกวา ๑ วิธี ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด
(๒) ในกรณีที่มีอาคารคัดแยกมูลฝอย และอาคารอื่น ๆ ของระบบกําจัดมูลฝอยตองมีการระบาย
อากาศและแสงสวางในอาคาร ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๓) ตองมีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอยและอาคารอื่นๆ
(๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย ฝุนละอองจากการดําเนินงาน ความสั่นสะเทือน เสียง
ดังรบกวน เหตุรําคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง
พาหะนําโรค
(๕) ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
และหลักเกณฑ ตามขอ ๔.๔.๒
(๖) ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการให
ถูกตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ ตามขอ ๔.๔.๓
(๔.๕) หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน ดังนี้
(๔.๕.๑) ตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม กํากับในการจัดการมูลฝอย
อยางนอย ๒ คน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข ดานสุขาภิบาล หรือดานอนามัยสิ่งแวดลอมดานใดดานหนึ่ง สวนอีกคนหนึ่งตอง
มีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดาน สุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
(๔.๕.๒) ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอย ตองไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําปและผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน
(๔.๕.๓) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม
สําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอย รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
-๑๐มีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอย
ดวย

ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ
สม.3กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นสั่งไม
ตออายุใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ
ขอ ๑๘ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนใหญ
ขอ ๑๙ เมื่อผูรับใบอนุญาต ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหยื่นคําขอเลิกการดําเนินกิจการตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามแบบ สม.4
ขอ ๒๐ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ
สม.4
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอใบ
แทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ สม.4 ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐานตามที่กําหนด
ขอ ๒๒ การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ สม.2โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน”กํากับไวดวย
และใหมี วัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบ
แทนและตนขั้วใบแทน
(2) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมเทานั้น
(3) บั น ทึ ก ด า นหลั ง ต น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ใน
สาระสําคัญ ของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมที่ เลขที่ ป ของใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๔ ใหใชแบบพิมพตางๆตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้
(1) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดย
ทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ สม.1
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปน
ธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ สม.2
(3) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ สม.3
(4) คําขออนุญาตการตางๆใหใชแบบ สม.4
-๑๑ขอ ๒๕ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม
ถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือ
ขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวันวัน
กรณี ที่ ป รากฏว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตถู ก สั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญในเรื่อง
ใดหรือทุกเรื่องก็ได
ข อ ๒๘ ผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติต ามข อ บั ญ ญั ติ น้ี ต อ งระวางโทษตามที่ กํ า หนดไว ใ นบทกํ า หนดโทษแห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่……….เดือน…………………………..
พ.ศ………………………

(ลงชื่อ)

(นายสมจิตต กุยออน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ

(ลงนาม)……………………………………………………
(
)

นายอําเภอบางแพ

เอกสารแนบทาย

แบบคําขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

เขียนที่................................................................
...........................................................................
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ.........................
ขาพเจา..........................................................................อายุ.................ป สัญชาติ...............
อยูบานเลขที่.................หมูที่............ตรอก/ซอย..................ถนน.................................ตําบล.........................
อําเภอ...........................จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท................................................
ขอยื่นความจํานงใหองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ เขาดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่(บานเลขที่/
บริษัท).......................................................หมูที่.............ตําบลดอนใหญ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีปริมาณขยะมูล
ฝ อ ย เ ฉ ลี่ ย วั น ล ะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กิ โ ล ก รั ม เ ป น ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ป ร ะ เ ภ ท
........................................................................................................................................................................
พรอมนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัว ......................................(ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ฯลฯ)

2. สําเนาตามกฎหมายอื่นๆที่เกีย่ วของ
3. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของ
3.1...............................................................................................................
3.2..............................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความตามที่ปรากฏตามแบบคําขอฉบับนี้เปนจริงทุกประการ และขาพเจา
ยินยอมที่ตองชําระคาจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย เดือนละ........บาท และคาธรรมเนียมอื่นตามขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลดอนใหญ เรื่อง การกําจัดปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ...... กําหนดไว

ลงชือ่ ..................................................
(.................................................)

คําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย
เลขที่รับ……./…….......

แบบ สม.1

เขียน
ที่……………………………………………………….
วันที่………..เดือน……………………………
พ.ศ……………………..
ขาพเจา………………………………………………………………..อายุ………….ป
สัญชาติ……………..
อยูบานเลขที่…………หมูที่………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/
แขวง……………………….
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....
โทรสาร……………………………
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท………………………………………………………………….ตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลดอน
ใหญ โดยใชชื่อกิจการ
วา……………………………………………………………………………………………จํานวน
คนงาน………….คน

ตั้งอยู ณ เลขที่…………หมูที่……….ตําบล………………………………อําเภอ………………….
จังหวัด…………………………
โทรศัพท…………………………………………………
โทรสาร………………………………………………………………………………..
พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวยแลว คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต
2. สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต
3. สําเนาทะเบียนบาน นิติบุคคล (ถามี)
4.
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ
๕. ใบยินยอมใหทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ

ใบอนุญาต

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผูขอรับ
(……………………………………………………)

สวนของเจาหนาที่
เลขที่…………………………….ไดรับเรื่องเมื่อวันที่………………เดือน…………………………
พ.ศ……………………………
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน

ครบ
ไมครบ คือ

-21)…………………………………………………….
2) …………………………………………………….
3) …………………………………………………….
(ลง
ชื่อ)………………………………………………………

(………………………………………………….)
ตําแหนง………………………………………..
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
(

) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
(

) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
(ลง
ชื่อ)……………………………………………………………
(……………………………………………………………)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
วันที่……………/………………../………………..

คําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิน่
(

) อนุญาตใหประกอบกิจการได

(

) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)…………………………………………………….
(………………………………………………)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
วันที่…………/………………/………………..
แบบ สม.2

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย

เลมที่………….เลขที่…………….ป…………..
อนุญาตให…………………………………………………………อายุ………….ป
สัญชาติ……………………..
อยูบานเลขที่…………หมูที่………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/
แขวง……………………….
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....
โทรสาร……………………………
ขอ 1. ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภท……….
…………………………………………….คาธรรมเนียม…………………………บาท ใบเสร็จรับเงินเลม
ที่…………..เลขที่……
ลงวันที่……………เดือน……………………พ.ศ……………………………โดยใชชื่อกิจการ
วา………………………………………..
จํานวนคนงาน…………………………..คน ตั้งอยู ณ เลขที่……..หมูที่……..ถนน…………………….ตําบล/
แขวง………
………………………..อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………
โทรศัพท………………………....................โทรสาร……………………………
ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ.25๖๒
(2) อื่นๆ
(2.1)………………………………………………………………………
……………………………..
(2.2)………………………………………………………………………
……………………………..
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชจนถึงวันที่………….เดือน……………………….
พ.ศ…………………………………
พ.ศ……………………………

ออกให ณ วันที่…………….เดือน………………………

ลงชื่อ………………………………………………….
ชื่อ………………………………………………….
(………………………………………………….)
(………………………………………………….)
ผูรับเงิน

ลง

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ

คําเตือน1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

คําขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย

แบบ สม.3

เลขที่รับ………………../………………………

เขียน
ที…
่ ……………………………………………………………
วันที่………………เดือน…………………………………
พ.ศ…………………..

ขาพเจา……………………………………………………อายุ………………ป
สัญชาติ…………………………
อยูบานเลขที่…………หมูที่………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/
แขวง……………………….
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………….
โทรสาร……………………………
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท………………………………………………………………ตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลดอน
ใหญ
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………………….จํานวน
คนงาน………………………คน
ตั้งอยู ณ เลขที่…………หมูที่………ถนน………………………………ตําบล/
แขวง…………………………………………………
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………….
โทรสาร……………………………
พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวยแลว คือ
1) ใบอนุญาตเดิม
2)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………
3)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………
ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

อายุใบอนุญาต

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผูขอตอ
(……………………………………………………)

-2สวนของเจาหนาที่
เลขที่…………………………………………….ไดรับเรื่องเมื่อวันที่…………
เดือน……………………………พ.ศ…………………
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
1)……………………………………………………………..
2)……………………………………………………………..
3)……………………………………………………………..
(ลง
ชื่อ)……………………………………………………….
(……………………………………………………)
ตําแหนง…………………………………………………….
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
() เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
() เห็นควรไมอนุญาต เพราะ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(ลง
ชื่อ)…………………………………………………………………..
(……………………………………………………..)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
วันที่……/………../………………

คําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิน่
(

) อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได

(

) ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต

(ลง
ชื่อ)…………………………………………………..
(………………………………………………………..)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
วันที่……./…………/……………..

คําขออนุญาตการตางๆ
เกีย่ วกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย

แบบ สม.4

เลขที่รับ………………../………………………

เขียน
ที…
่ ……………………………………………………………
วันที่………………เดือน…………………………………
พ.ศ…………………..
ขาพเจา……………………………………………………อายุ………………ป
สัญชาติ…………………………
อยูบานเลขที่…………หมูที่………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/
แขวง……………………….
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....
โทรสาร……………………………
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………………….จํานวน
คนงาน………………………คน
ตั้งอยู ณ เลขที่…………หมูที่………ถนน………………………………ตําบล/
แขวง…………………………………………………
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....
โทรสาร……………………………

ขอยื่นคําขอตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ ดวยขาพเจามีความประสงค
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………
ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลง
ชื่อ)……………………………………………………………..ผูขออนุญาต
(………………………………………………………………..)

