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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตราข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลกลางใหญ่ ว่ า ด้ ว ยการกํ า จั ด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อาศั ย อํ 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 ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลกลางใหญ่ แ ละนายอํ า เภอเขื่ อ งใน
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ กข้ อบั งคั บองค์ การบริห ารส่ว นตํ าบลกลางใหญ่ เรื่ อ ง การกํ าจั ดสิ่ งปฏิกู ล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาข้ อ บั ญ ญั ติ กฎ ระเบี ย บ ประกาศหรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้ แ ล้ ว
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือ สิ่งอื่น ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน
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“มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
ที่อาจทําให้เกิดอันตราย อันเนื่องมาจากปริมาณความเข้มข้น คุณภาพทางกายภาพเคมี และชีวภาพ
เช่น ประเภทติดไฟง่าย สารกัดกร่อน สารประเภททําให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ วัตถุระเบิด
สารที่สามารถถูกชะล้างได้กากกัมมันตรังสี และประเภทที่ทําให้เกิดโรค
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล
การตรวจชันสูตรศพ การใช้สัตว์ทดลอง
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลกลางใหญ่
ข้าราชการพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่หรือผู้ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลกลางใหญ่แต่งตั้งหรือมอบหมาย
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ การเก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
ข้อ ๖ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในที่หรือทางสาธารณะ
เป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้ํา คลอง คู สระน้ํา บ่อน้ํา เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล
กลางใหญ่จัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ
ข้ อ ๗ ห้ า มผู้ ใ ด นํ า สิ่ ง ปฏิ กู ล ไปทิ้ ง ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ เว้ น แต่ จ ะได้ ใ ส่ ภ าชนะหรื อ
ที่เก็บมิดชิด ไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
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ข้อ ๘ ห้ามผู้ ใดทํ าการ ถ่ าย เท ทิ้ง ขน หรือเคลื่อ นย้ายสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยในถังรั บ
รถขน เรือขน สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
ข้อ ๙ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ใดทําการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน
สถานที่ เ ท เก็ บ หรื อ พั ก สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลกลางใหญ่ เว้ น แต่
เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
ข้อ ๑๑ เจ้ า ของหรื อผู้ ค รอบครองอาคารหรือ สถานที่ ใ ด ๆ ต้ อ งจัด ให้ มีที่ ร องรั บ สิ่ งปฏิ กู ล
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
ข้อ ๑๒ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่มีกลิ่นเหม็น
ออกมาข้างนอก และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น
ไม่ให้มีการถ่าย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๕ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ควรทําการเก็บขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไปทําการกําจัดให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารสถานที่ ห รื อ บริ เ วณนั้ น ๆ ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ วั น
หรือเมื่อได้ทําการประกาศไว้ในที่เปิดเผย กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่น้อยกว่า
๓ แห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันนับแต่วันประกาศแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่
หรือบริเวณใด ๆ จะต้องให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ซึ่งตนเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
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ข้อ ๑๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ ๑๔ ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการเผา ฝัง หรือ โดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตตามแบบ สม.๑
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่กําหนด
ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่
องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่กําหนด
ข้อ ๒๐ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของคําขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดไว้แล้ว และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต
ตามแบบ สม.๒
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกําหนด ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาต
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๒ ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการ
ทุกราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุอัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ
ทั้งนี้ อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการชั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๒๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง
พนักงานท้องถิ่นภายในกําหนด ๓๐ วัน ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่
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ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘ ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ ๒๑
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
ข้อ ๒๕ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ สม.๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ
ข้อ ๒๖ ใบอนุญาตให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
ข้อ ๒๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคําขอเลิกการดําเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม.๔
ข้อ ๒๘ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ สม.๔
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม.๔ ภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ข้อ ๓๐ การออกใบแทน ใบอนุ ญ าต ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สม.๒ โดยประทับตราสีแดงคําว่า “ใบแทน”
กํากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
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(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บั น ทึ ก ด้ า นหลั ง ต้ น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ สม.๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ สม.๒
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ สม.๓
(๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ สม.๔
ข้ อ ๓๓ กรณี ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ หรื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน
กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะต้อง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้ อ ๓๔ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ญ ญั ติ ใ นข้ อ ๑๔ หรื อ ข้ อ ๑๖ มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๓๕ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นข้ อ ๒๑ ข้ อ ๒๒ ข้ อ ๒๓ หรื อ ข้ อ ๒๔ มี ค วามผิ ด
ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๑ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๓๗ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นข้ อ ๓๓ มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ข้ อ ๓๘ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใด มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ เว้ น แต่ ก ารฝ่ า ฝื น นั้ น ต้ อ งด้ ว ยความในข้ อ ๓๔
ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้
ข้ อ ๓๙ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลกลางใหญ่ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วิลาศ ไชยดี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่
๑

๒

รายการ
คาบริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๑.๑ ลูกบาศกเมตรละ
๑.๒ เศษของลูกบาศกเมตรแตไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
๑.๓ เกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหถือเปนหนึ่งลูกบาศกเมตร
หมายเหตุ : ทอขนาดกวาง ๐.๘๐ เมตร = ๐.๒๕ ลูกบาศกเมตร
ทอขนาดกวาง ๑.๐๐ เมตร = ๐.๔๐ ลูกบาศกเมตร
คาใบอนุญาต
ปละ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๑๐๐
๕๐
๑๐๐

๕,๐๐๐

แบบ สม.๑
คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เขียนที่..............................................................
วันที่................เดือน..................พ.ศ..................................
ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ...................................................................อายุ...........................ป
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่..............................ตรอก/ซอย........................ถนน.......................ตําบล..........................
อําเภอ.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท..................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต
 เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการ
 รับกําจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการ ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
๑. พื้นที่หรือบริเวณที่ขออนุญาตรับทําการ..........................................................................................
ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ.........................................................................................................................
สถานที่ดําเนินการ...........................................................................................................................................
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่…………………………………………………….....................................................
๒. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๒.๑ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบการ
๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
๒.๓ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ
กรณีมีผูขอไมสามารถยืนคําขอดวยตนเอง
๒.๔ .......................................................................................................................................
๓. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและขอความในแบบคําขอนี้
เปนความจริง และขาพเจาพรอมที่จะปฏิบัติ ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้ง
กฎ ระเบียบและเงื่อนไข หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
(ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(...........................................................)
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
 อนุญาต  ไมอนุญาต
(ลงชื่อ)…………………….......…………เจาพนักงานทองถิ่น
(..........................................)
วันที…่ ……./……………./…………..

แบบ สม. ๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
เลมที่………...................…..เลขที่ ............................ ป ........................
อนุญาตให นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ชื่อ ..................................................... อายุ ............. ป
สัญชาติ ........................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่ ..................................................... อยูบาน/สํานักงาน
เลขที่ ............... ตรอก/ซอย……………………ถนน………………………หมูที่ .............ตําบล ................................
อําเภอ ...........................จังหวัด ................................. โทรศัพท ....................................
ขอ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลในเขตรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ โดยใชรถยนต ..........................
หมายเลขทะเบียน ..................................ประกอบกิจการ ลําดับที่……......……คาธรรมเนียม .......................... บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ........................ เลขที่ ................... ลงวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ......................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา……………………..ตั้งอยู ณ เลขที่ ................ ตรอก/ซอย……………….ถนน………….
หมูที่ .......... ตําบล .....................อําเภอ.......................จังหวัด ............................โทรศัพท ................................
ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติในการใหบริการตามใบอนุญาต
(๒) ปฏิบัติตามสุขลักษณะ ความปลอดภัย และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามคํ าแนะนําของเจาพนักงานสว นทองถิ่น รวมทั้งระเบียบขอบังคับและประกาศของ
องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ..............เดือน .................... พ.ศ. .................
ออกให ณ วันที่

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

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

แบบ สม. ๓
คําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เขียนที่………………………………………
วันที่………เดือน…………………พ.ศ………………..
ขาพเจา………………………………............................…………อายุ……..........……ป สัญชาติ………………………
อยูบานเลขที่…..........………. หมูที่…………..........…. ตรอก/ซอย……………..........………ถนน……….....……………………
แขวง / ตําบล…….......……….เขต / อําเภอ………....………จังหวัด……………… หมายเลขโทรศัพท…………………………
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
 กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท……………..................................................……………………
มีคนงาน……………….คน ใชเครื่องจักรขนาด…………………………..แรงมา
 กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่………………………………….........................…………………
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบกําจัดอยูที่……………………......……………………………
. ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ ดังนี้
๑. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมที่.........เลขที่...........เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ...........
คาธรรมเนียมป ละ.......................บาท ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันที่.........เดือน..........................พ.ศ...........
๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน….............................บาท มาดวยแลว
๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารสุข คําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งหลักเกณฑและเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญกําหนดทุกประการ
๔. ใบอนุญาตเดิม
๕. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ……………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………………ผูขอตออายุใบอนุญาต
(……………..……………………………)
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
 อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการได
 ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)…………….......……..……………เจาพนักงานทองถิ่น
(............................................)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
วันที…่ ……./……………./…………..

รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วัน/เดือน/ป
ที่อนุญาต

จํานวนเงิน(บาท)
วัน/เดือน/ป
สิ้นอายุ
คาธรรมเนียม คาปรับ

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ วัน/เดือน/ป

คําเตือน
๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต
๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย

ลงชื่อเจาพนักงาน
ทองถิ่น

แบบ สม.๔
คํารองขออนุญาตการตาง ๆ
เขียนที่...........................................
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ.................
ขาพเจา......................................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.........................
อยูบานเลขที่.............................ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................หมูที่..........................................
ตําบล...........................อําเภอ................................จังหวัด...................................โทรศัพท.....................................
ขอยื่นคําขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น
ดวย............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
จึงมีความประสงค...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความตามคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

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

