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...............................................

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา

58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้กําหนดให้ท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการเก็บขน และ

กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.

2546 และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.

ศ.2560 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 กําหนดวิธีการ และ

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตําบล จึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

พ.ศ. 2565

…………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ว่าด้วยการกําจัดส่ิง

ปฏิกูลและมูลฝอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546

ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ.2560 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560

กําหนดวิธีการและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล

ดอนดู่ โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่และโดยอนุมัติของนายอําเภอหนอง

สองห้อง จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เร่ือง การกําจัดส่ิง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้

โดย เปิดเผย ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่แล้วสามสิบวัน

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เร่ือง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูล

ฝอย พ.ศ. 2551 ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.

2565 นี้แทน

ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้

“ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซึ่งเป็นส่ิง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว์ หรือที่อ่ืนและ

หมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือ

นํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก

ชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด

“นํ้าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวท่ีไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย

ซ่ึงอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
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“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ ง ได้รับการแต่งตั้ งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือ ส่ิงที่สร้าง

ข้ึนอย่างอื่นซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่

อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

ข้อ 6 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

ให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง องค์การบริหารส่วน

ตําบลดอนดู่อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็

ได้ ภายใต้การควบคุมขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับ

ทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ แทนด้วยการคิด

ค่าบริการก็ได้ บทบัญญัติตามข้อน้ีและข้อ 10 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตราย ตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด

ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขต

พื้นที่ การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บขนหรือ

กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ หรือเขตพื้นที่ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งน้ีการจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัด

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตําบล ดังต่อไปนี้

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทําให้มีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ี

หรือทางสาธารณะ นอกจากในท่ีที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่จัดไว้ให้
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(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย หรือสิ่งเปรอะเปื้อนที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดย

คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

(๓) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือทําการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงสิ่งปฏิกูล

หรือ มูลฝอยในอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน ท้ังของตนเอง หรือบุคคลอื่น

(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการขน คุ้ย เข่ีย หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ รถขน

เรือขน หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เว้นแต่จะเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย

(๕) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจน

ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินว่างเปล่านั้นจะต้องทําการจัดเก็บ ขน และกําจัด

ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด

เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย

ละเลย หรือกระทําการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ทําการเก็บขน

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนรําคาญจากสถานที่ดังกล่าวและผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือ

ท่ีดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้

(๖) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ท้ิงกากอุตสาหกรรม และของ

เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยท่ัวไป

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา

เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล

ฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

(๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปท่ีได้รับใบอนุญาตและมี

การดําเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย

(๕) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ

(๖) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ประกาศ

กําหนด
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ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๑ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล

(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซ่ึงมีคุณลักษณะดังนี้

(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกัน

กลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน

(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลด้วย

(๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพท่ีดี ไม่รั่วซึม

(๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ เช่น ถังตักน้ํา น้ํายา ฆ่าเช้ือ

โรค

(๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลให้รู้ว่า

เป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ

กิจการ ชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซ่ึงมีขนาดที่เห็นได้

ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ประกาศกําหนด

(๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งสําหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน

(๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่ง

ปฏิกูลไปกําจัด ณ แหล่งกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแห่งใด

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล

(๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใช้กําจัดสิ่งปฏิกูล

(๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล

(๒.๒.๑) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเป้ือนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพื้นดิน

แหล่งน้ํา น้ําใต้ดิน พืชผลทางการเกษตร

(๒.๒.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะนํา

โรค

(๒.๒.๓) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิด

เหตุรําคาญ

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน มูลฝอย

(๓.๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ต้องมีลักษณะดังนี้

(๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ร่ัวซึม มีลักษณะ

ปกปิดเป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทําความสะอาดง่าย

(๓.๑.๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับนํ้าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้

รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย

(๓.๑.๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจํายานพาหนะชนิด

ไม่ก่อให้เกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุ
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(๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน

ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ

ผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน

(๓.๒) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน

(๓.๒.๑) ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี

(๓.๒.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในขณะทําหน้าที่เก่ียวกับเก็บ ขน มูลฝอย

ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่

สมบูรณ์นั้นท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นท่ี

จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาต

พร้อมด้วยเหตุผลให้ ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ

ครบถ้วนตามท่ีกําหนดใน ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตําบลน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่

อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่ อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้

อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอ

อนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลาตามวรรค สองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ

สิทธิ์

ข้อ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล

(๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทําความสะอาดเส้ือคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จ

สิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน

(๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายท่ีใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล

เสร็จแล้วให้ทําการดูดนํ้าสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดท่อหรือ

สายท่ีใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกท่ีสัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเช้ือโรค

(๑.๓) ทําความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ คร้ัง

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สําหรับนํ้าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัด

ด้วยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ



(๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเร่ียราด ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค

(เช่น ไลโซน ๕%) แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด
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(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล

(๒.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ

ระบบ กําจัด

(๒.๒) ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง

และ รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จ

สิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน

(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน มูลฝอย

(๓.๑) ขณะทําการเก็บ ขน มูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม

ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจาก

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน

(๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ ขน มูลฝอย อย่างน้อยวันละ ๑ คร้ัง หลังจาก

ท่ีออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยแล้ว สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วยวิธีการ

ท่ีถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยท้ิงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ

(๓.๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย

(๔.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบ

กําจัด

(๔.๒) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้ม

สูงถึงแข้ง และทําความสะอาดเส้ือคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน

ประจําวัน

ข้อ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ให้มีอายุหนึ่งปี

นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่เท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว

ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและ

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นําความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ให้นํามาบังคับใช้

โดยอนุโลม

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก

หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการน้ัน ถ้ามิได้

เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง

ชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ง

ต่อไป ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน เกินกว่าสองครั้ง



ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

จนครบจํานวน
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ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลดอนดู่

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ีต้องแสดงใบอนุญาตไว้

โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

วิธีการ และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ีไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.

ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ กิจการ

ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่

เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่ สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.

ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัติน้ีหรือเงื่อนไขท่ี

ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติน้ีและ

การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี

ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ข้อ ๒๓ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําส่ังโดยทาง

ไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งน้ันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับ



ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําส่ัง

แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ

ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย

การคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่

เจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ในเร่ืองใดหรือทุกเรื่องก็ได้

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบท

กําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๘ ผู้ใดที่รับอนุญาตเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล มูลฝอย ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้

บังคับให้ดําเนินการไปจนกว่าใบอนุญาตจะส้ินอายุ เมื่อต่ออายุใบอนุญาตให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์

วิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และให้มีอํานาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี......................................... พ.ศ. ๒๕๖5

(ลงชื่อ)..................................................
นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

เห็นชอบ

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

( นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม)

นายอําเภอหนองสองห้อง



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
1. อัตราค่าเก็บและขนส่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 20 (4)

1.1 ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึงๆ
เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก
และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป ลูกบาศก์เมตรละ 100 บาท
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 120 บาท
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เมตร

1.2 ค่าเก็บและขนส่งมูลฝอยท่ัวไป
(ก) ค่าเก็บและขนส่งมูลฝอยท่ัวประจํารายเดือน

- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท
- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร

ค่าเก็บและขนส่งทุก 20 ลิตร
หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท

- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 500 บาท

(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว
- ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 100 บาท
- ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร

ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 100 บาท

2. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19 โดยทําเป็นธุรกิจ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับทําการเก็บ และขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 6,000 บาท
(ข) รับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 3,000 บาท



แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

เขียนที่......................................................

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

ข้าพเจ้า..............................................................................................อาย.ุ...........ปี สัญชาติ.................................

อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................

ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..........................................

ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ .................................................................. ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์

.........................................................

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

ประเภท..........................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

โดยใช้ช่ือกิจการว่า ........................................................................................จํานวนคนงาน..........................คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที.่.....................หมู่ที่....................... ถนน.................................. ตําบล.............................................

อํ า เ ภ อ ......................................... จั ง ห วั ด ........................................... โ ท ร ศั พ ท์

.....................................................

พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ

(1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(2) สําเนาทะเบียนบ้าน

(3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ี เกี่ยวข้อง

(4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับอนุญาตและมีการดําเนินกิจการที่ถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย

(5) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานความพร้อมด้าน

กําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ

(6) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ประกาศกําหนด

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).......................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต



(.................................................................)

คําขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

เขียนที.่..................................................

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

ข้าพเจ้า……………………………………………...…..................………อาย…ุ…..................…ปีสัญชาติ……………………….…

อยู่บ้านเลขท่ี……………หมู่ที่…….…ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………….....ตําบล…………….……………....

อําเภอ………………….….จังหวัด…………..…….…………...รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์…..………..…………….

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ประเภท…………………........………….………………………….…ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

โดยใช้ช่ือกิจการว่า....................................................................................จํานวนคนงาน.................................คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที.่..................... หมู่ที่...................ถนน........................... ตําบล........................ อําเภอ....................

จังหวัด.......................................................... โทรศัพท์..........................................................................................

พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ

1. สําเนาใบอนุญาตเดิม

2. สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)

3. สําเนาทะเบียนบ้าน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในใบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต



ใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

เล่มที…่……. เลขที่….…… ปี………...... อนุญาตให้…………..………………..…………………….…....อาย…ุ...........……..…ปี

สัญชาต…ิ…………...……. อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี……………....….หมูที่………......…ตรอก/ซอย………….….……………

ถนน…....……….............…………… ตําบล/แขวง………………….…………………อําเภอ/เขต……………………….……….…

จังหวัด…………..…………….……….... โทรศัพท์……………………………………..….โทรสาร............................................

รหัสไปรษณีย.์..................................

ข้อ 1. ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ประเภท……………………………………………………………………………..ค่าธรรมเนียม...........................................บาท

ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี........................เลขที.่.....................ลงวันท่ี................เดือน.........................พ.ศ......................

โดยใช้ช่ือกิจการว่า….............................................จํานวนคนงาน..................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที…่…….……..….....

หมูที.่.............ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................ตําบล/แขวง.......................................

เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด....................................................โทรศัพท์……………………………

ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

(๑) ............................................................................................................................

(๒) ............................................................................................................................

(๓) ............................................................................................................................

ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้จนถึงวันที่ .....................เดือน............................................พ.ศ.........................................

ออกให้ ณ วันท่ี...................................................เดือน............................................พ.ศ........................................

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

(........................................................................)

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน




