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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ วาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริ ห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทับคลอและนายอําเภอทับคลอ จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับคลอตั้งแตวันที่ไดติดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทับคลอแลวเจ็ดวัน
ข อ ๓ บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ไ ด ต ราไว แ ล ว ใน
ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
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“เจ า พนั กงานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจ าพนั ก งานซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลทับคลออาจรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง แทนภายใตการควบคุม ดู แ ลขององคการบริห ารส ว นตํ าบลทั บ คล อ หรืออาจอนุญาต
ใหบุคคลใดเปน ผูดําเนิน กิจการรับ ทําการเก็บ ขน หรือกําจัด สิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน ธุร กิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญ ญัติต ามข อนี้แ ละข อ ๙ มิให ใชบั งคับ กับ การจั ด การของเสี ยอัน ตรายตามกฎหมาย
วาดว ยโรงงาน แตใหผูดําเนิน กิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่
การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน
ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
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มูลฝอยองคการบริห ารสวนตําบลทับ คลอ จะตองดําเนินการใหถูกตองดว ยสุข ลักษณะตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ ดังตอไปนี้
(๑) หามผูใดทําการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอจัดไวให
(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมในกรณีประกอบงานพิธีตามประเพณีตาง ๆ กอนจะนํามาทิ้ง
ในภาชนะที่ทางองคการบริหารสวนตําบลทับคลอจัดรองรับไวใหหรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๓) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
และมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชได มูลฝอยอันตรายบรรจุใสถุงหรือภาชนะโดยตรงตองมีการปองกัน
การหกหลนของมูลฝอยกอนนํามาทิ้งในที่รองรับมูลฝอย ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลทับคลอจัดไวให
(๔) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองมีหนาที่ชําระภาษีการเก็บขนมูลฝอย
ใหกับองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ ตามอัตราและระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
กําหนด
(๕) เจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวมที่มีจํานวนหองพักตั้ง แต ๘๐ หองขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ใชสอยมากกวา ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ธุรกิจรานคา สถานประกอบการ สถานบริการ
ตลาด สถาบันตาง ๆ ที่มีมูลฝอยเกิน ๒ ลูกบาศกเมตร (๒ ตัน) ตอวัน ใหปฏิบัติ ดังนี้
(๕.๑) ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ ดังนี้
(๕.๑.๑) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ สามารถบรรจุมูลฝอยได
ไมนอยกวา ๒ วัน มีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเปนสัดสวน ตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวม
ขนถาย อยูหางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
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(๕.๑.๒) พื้น ผนัง เรียบ ทําดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดงาย มีลักษณะ
ปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค และมีการระบายอากาศดี
(๕.๑.๓) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย เวนแตอาคาร
ที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕.๑.๔) ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
(๕.๑.๕) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปมีขอความ
ที่มีขนาดเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง
(๕.๒) ภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ ดังนี้
(๕.๒.๑) ตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง
แข็งแรง ทําความสะอาดงาย มีรางระบายน้ําโดยรอบเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย เวนแตอาคารที่
ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย หางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค สถานที่ปรุงประกอบอาหาร
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๕.๒.๒) ตั้งอยูในบริเวณที่สะดวกตอการขนยายและไมกีด ขวางเสนทางจราจร
เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
(๕.๒.๓) มีลักษณะปดมิดชิด แข็งแรง ทนทาน สามารถปองกันสัตวและแมลง
พาหนะนําโรค สะดวกตอการขนถายมูลฝอย และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย มีระบบรวบรวม
และปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
(๕.๒.๔) มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง
ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
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(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจสําเนาทะเบียนบานเจาของ
กิจการ
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
(๓) สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
(๔) สําเนาหนัง สือรับ รองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัต รประจําตัว ประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
(๕) หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการ สามารถใชประกอบกิจการนั้นได
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๖) หนังสือยิน ยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาต
ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการ)
(๗) สําเนาทะเบียนรถยนตบรรทุกที่ใชประกอบกิจการ
(๘) สําเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใชในการดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย
(๙) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
(๑๐) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๑๑) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๙ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ ปองกันกลิ่น
และสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด - เปดอยูดานบน
(๑.๑.๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
(๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
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(๑.๑.๕) มีอุป กรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด น้ํายา
ฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะ
ขนถายสิ่งปฏิกูล เชน “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ
ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด
(๑.๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง สําหรับผูปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณีที่ไ มมีร ะบบกําจัด สิ่งปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําสิ่ง ปฏิกูล
ไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๑.๔) อื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) ตองจัดทํารายละเอียดแผนงานดําเนินการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ มีเอกสิทธิ์
ในที่ดินที่ใชกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และโรงงานที่จะใชในการดําเนิน
กิจการดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาต และโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือ
(๒.๑.๔) สิ่งใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาต และโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด
หรือสิ่งใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชา
(๒.๑.๕) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด
(๒.๒) มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล ดังนี้
(๒.๒.๑) ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพื้นดินแหลงน้ํา
น้ําใตดิน พืชผลทางการเกษตร
(๒.๒.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพานะนําโรค
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(๒.๒.๓) กรณีที่ไ มมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา
สิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๒.๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด
(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน มูลฝอย
(๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ ขนมูลฝอยซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๓.๑.๒) สวนของรถที่ใชเก็บขน มูลฝอย ตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่นสัตว
และแมลงพาหะนําโรค รวมถึงตองปองกันมิใหมูลฝอยรวงหลนในระหวางเก็บ ขน ได
(๓.๑.๓) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความดานขางและดานหลังตัวรถ เก็บขน
มูลฝอยเพื่อใหรูวาเปนพาหนะเก็บขนมูลฝอย และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญ าตประกอบกิจการ
ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็น
ไดชัดเจนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
(๓.๒) ตองจัดทําแผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย ดังตอไปนี้
(๓.๒.๑) ประเภทมูลฝอยที่ตองเก็บ ขน
(๓.๒.๒) วิธีการเก็บ ขนมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ
(๓.๒.๓) วิธีแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ ขน (ถามี)
(๓.๒.๔) วิธีการปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การควบคุมเหตุรําคาญ
ความปลอดภัยตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย และทรัพยสิน รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน
(๓.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการขั้นตอน
ดังนี้
(๓.๓.๑) จํานวนพนักงาน
(๓.๓.๒) จํานวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณที่ใชในการเก็บขน
ทั้งนี้ ผูขออนุญาตตองระบุวาทรัพยสินที่ใชในการดําเนินกิจการดังกลาวสิ่งใดที่เปนกรรมสิทธิ์
ของผูขออนุญาต และโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด หรือสิ่งใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาต
ไดเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๓.๓.๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด
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(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๔.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ที่ใชกําจัดมูลฝอย
(๔.๒) วิธีการกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาล และมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกัน
อัน ตรายตอสุข ภาพของคนงาน และประชาชนข างเคียง มีวิธีการปองกัน การแพรกระจายการของ
สารมลพิษและการแพรกระจายของเชื้อโรคไปยังพื้นดิน แหลงน้ํา น้ําใตดิน และกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ
รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญ เชน
(๔.๒.๑) ระบบเตาเผา (Incinerator) ตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา เถาฝุนละออง
ที่ไปกระทบความเปนอยูของประชาชนขางเคียง
(๔.๒.๒) ระบบฝงกลบ (Sanitary Landfill) ตองมีระบบรองรับน้ําขยะ (Leachate)
ไปกําจัดโดยตองควบคุมไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ
(๔.๒.๓) ระบบหมักเปนปุย (Decompose) ตองควบคุมไมใหเกิดกลิ่นเหม็นที่รุนแรง
หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค โดยเฉพาะแมลงวัน หนู แมลงสาบหรืออื่น ๆ
(๔.๓) ตองมีเจาหนาที่ที่ผานการอบรม หรือมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบกําจัด
มูลฝอยและอยูประจําเพื่อปฏิบัติหนาที่ ณ สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย
(๔.๔) เจ า หน า ที่ ต อ งสวมเสื้ อ คลุ ม สวมถุ ง มื อ ยาง รองเท า หนั ง ยางหุ ม สู ง ถึ ง แข ง
และสวมผาปดปาก ปดจมูก ขณะปฏิบัติงาน
(๔.๕) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และ
ในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นังสือแจงคําสั่งไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ผูไ ดรับ อนุญ าตตองมารับ ใบอนุญ าตภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ หนังสือแจ ง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ขณะทํ าการดูด สิ่ง ปฏิกู ล ต องควบคุม ให ผูป ฏิบั ติ ง านสวมเสื้ อคลุ ม ถุ ง มื อยาง
และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว
ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดทอหรือ
สายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๓) ทํ าความสะอาดพาหนะขนถ ายสิ่ ง ปฏิกู ลอย างนอ ยวัน ละ ๑ ครั้ง หลัง จากที่
ออกปฏิบัติงานขนถายสิ่ง ปฏิกูลแลว สําหรับน้ําเสียที่เกิด จากการลางตองไดรับ การบําบัด หรือกําจัด
ดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ
(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด
(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักสุขาภิบาล ตามประเภทของระบบกําจัด
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(๒.๒) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทา
หนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานประจําวัน
(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน มูลฝอย
(๓.๑) ขณะทําการเก็บ ขนมูลฝอยตองควบคุม ใหป ฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูลฝอยอยางน อยวัน ละ ๑ ครั้ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติง านเก็บ ขนมูลฝอยแลว สําหรับ น้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับ การบําบัด หรือกําจัด
ดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ
(๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะ ใหจัดการเก็บใหเรียบรอย
(๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงาน เก็บ ขนมูลฝอยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๔.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ตามประเภทของระบบกําจัด
(๔.๒) ตองควบคุมใหผูปฏิบัตงิ านสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง
และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
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ขอ ๑๖ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลทับคลอ
ขอ ๑๘ ผูไดรับ ใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บ คาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ ใ บอนุญ าตสู ญ หาย ถู กทํ าลาย หรื อชํ ารุ ด ในสาระที่ สํา คัญ ใหผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอกําหนดไว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
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การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตัง้ แตสองครัง้ ขึน้ ไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกู ตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนัง สือแจง ใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือ
วันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ
ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ หรือเขตพื้นที่การใหบริการของผูไดรับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจขององคการ
บริหารสวนตําบลทับคลอ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทับคลอเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เสถียร เบาคํา
นายกองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
อัตราค่าธรรมเนียม
ลําดับที่
รายการ
(บาท)
๑.
อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๑.๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
๒๕๐
(๑.๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป
ลูกบาศก์เมตรละ
๑๕๐
(๑.๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ
๑ ลูกบาศก์เมตร
(๑.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(๑.๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ประจําเดือน
๑๐
(๑) ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ
๑๕
(๒) ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ค่าเก็บ
และขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร เดือนละ
๖๐
(๓) ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
(๔) ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ
๖๐
ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ
(๑.๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
(๑) ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
๑๕๐
(๒) ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
๑๕๐
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ
(๑.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๑.๓.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
(๑) กรณีที่มีนา้ํ หนักวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน
๓๐๐
๑๓ ลิตร เดือนละ
(๒) กรณีทมี่ ีนา้ํ หนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ เกิน ๑๓ ลิตร
๓๐๐
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรัม
หรือแต่ละ ๑๓ ลิตร เดือนละ
(๑.๓.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
๓,๐๐๐
(๑) ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตรา ครั้งละ (ทั้งนี้ ให้กาํ หนดเป็นอัตรา
ตามระยะทางที่เก็บขน)
๔๐๐
(๒) กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ
ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก ครัง้ ละ
๔๐๐
(๓) กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คดิ
ค่าเก็บขนเพิ่มขึ้นในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ
๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ

ลําดับที่
๒

รายการ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๒.๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ
(๒.๒) ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ
(๒.๓) ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ
(๒.๔) ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ
วันที่............เดือน........................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ....................................................................................อายุ...........ปี
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่..........................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตําบล..........................
อําเภอ.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์..................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต
 รับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
 รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑. พื้นที่หรือบริเวณที่ขออนุญาตรับทําการ.................................................................................................
ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ..................................................................................................................................
สถานที่ดําเนินการ.....................................................................................................................................................
๒. พร้อมคําขอนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สําเนาทะเบียนบ้าน
เจ้าของกิจการ
๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัด
๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ทใี่ ช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
๒.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
๒.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ สามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๒.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
ไม่มีกรรมสิทธิใ์ นอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ)
๒.๗ สําเนาทะเบียนรถยนต์บรรทุกทีใ่ ช้ประกอบกิจการ
๒.๘ สําเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิใ์ นที่ดนิ ที่ใช้ในการดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย
๒.๙ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รบั มอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายืน่ คําขอด้วยตนเอง)
๒.๑๐ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๑๑ อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อกําหนด
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดและข้อความในแบบคําขอนี้
เป็นความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย คําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทับคล้อ
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.........................................................)

ใบอนุญาตให้รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
เล่มที่....................เลขที่................../..............................................
องค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ
อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ................................................................อายุ.......................ปี
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...........................ถนน......................................ตําบล.................................................
อําเภอ..............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์..................................................
๑. รับทําการ
 เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ
 รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ...................................................................................................................
๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด.....................................................................................................
๓. ค่าธรรมเนียม......................บาท/ปี ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขที่...............วันที่..................
๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔.๒ ..............................................................................................................................................
๕. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันที่.......................เดือน......................................พ.ศ. .....................................
ออกให้ ณ วันที่.....................เดือน................................พ.ศ. ..........................
(ลงชื่อ).............................................................
(..........................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายการต่ออายุใบอนุญาตให้รับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
วัน/เดือน/ปี
ที่อนุญาต

วัน/เดือน/ปี
จํานวนเงิน (บาท)
สิ้นอายุ
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ วัน/เดือน/ปี

คําเตือน
๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักทําการของผู้ได้รับใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับนี้ไปด้วย

ลงชื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ใบอนุญาตให้รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(ใบแทน)
เล่มที่....................เลขที่................../..............................................
องค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ
อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ...............................................................อายุ.........................ปี
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...........................ถนน......................................ตําบล.................................................
อําเภอ..............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์..................................................
๑. รับทําการ
 เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ
 รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ...................................................................................................................
๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด.....................................................................................................
๓. ค่าธรรมเนียม......................บาท/ปี ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขที่...............วันที่..................
๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
๔.๑ ต้องปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔.๒ ..............................................................................................................................................
๕. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันที่.......................เดือน......................................พ.ศ. .....................................
ออกให้ ณ วันที่.....................เดือน................................พ.ศ. ..........................
(ลงชื่อ).............................................................
(..........................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายการต่ออายุใบอนุญาตให้รับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
วัน/เดือน/ปี
ที่อนุญาต

วัน/เดือน/ปี
จํานวนเงิน (บาท)
สิ้นอายุ
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ วัน/เดือน/ปี

คําเตือน
๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักทําการของผู้ได้รับใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับนี้ไปด้วย

ลงชื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

