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หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตาบลหนองอียอ ว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยอาศัย
อานาจความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
อียอขอเสนอร่างข้อบัญญัติเรื่อง “การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ” ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองอียอ เพื่อให้ความเห็นชอบโดยได้รับอนุมัติจากนายอาเภอสนม เพื่อใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ ต่อไป
เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550 มาตรา
20 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับ มาตรา 71 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อใช้บังคับใน
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอี
ยอ จึงจาเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
------------------------------------------โดยเป็นการสมควรตรา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ว่าด้วย เรื่อง การ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ และโดย
เห็นชอบของนายอาเภอสนม จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติตาบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ข้อบัญญัติตาบลนี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ โดยใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ แล้ว สิบห้า
วัน
ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้มีอานาจ
หน้าที่ตรวจดูแล และรับผิดชอบในการดาเนินงานการสาธารณสุข ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน การกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
“สิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า อุจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
ข้อ 4 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่
อาคาร หรือเคหสถานในครอบครองของตน
ข้อ 5 ที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์ได้ตามแบบ ซึ่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ 6 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่ อาคาร หรือ
เคหสถานที่ครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย หรือสิ่งเปรอะเปื้อนในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ 7 ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปื้อนในทาง
สาธารณะหรือสาธารณะอื่นใด เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้า คลอง คู สระว่ายน้า บ่อน้า เว้นแต่ ในที่ซึ่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้งให้ไว้โดยเฉพาะ
ข้อ 8 ห้ามผู้ใดนาสิ่งปฏิกูลไปในทางสาธารณะ หรือสถานที่อื่นใด เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ
หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
ข้อ 9 ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับขยะมูลฝอย

ข้อ 10 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า สถานที่ หรือบริเวณใดควรทาการเก็บขนมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูลไปทาการกาจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนเมื่อได้มีหนังสือ
แจ้งแก่ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศ
กาหนดบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ณ ที่เปิดเผยในบริเวณที่กาหนดไม่น้อยกว่า 3 แห่ง เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันประกาศแล้ว ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นเก็บขนมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูลจากสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง โดยเสียค่าธรรมเนียม เก็บขนตามอัตราที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้
ข้อ 11 ห้ามผู้ใดดาเนินกิจการรับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากสถานที่ อาคาร
หรือเคหสถานซึ่งอยู่ในเขตเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศแล้วตามข้อ 10
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญา
ข้อ 12 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานซึ่งอยู่นอกบริเวณที่เก็บขนมูลฝอย หรือ
สิ่งปฏิกูลตามข้อ 11 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้กาหนดให้กาจัด
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามข้อ 10 ต้องกาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการเผาหรือการฝัง หรือโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ 13 ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ทา
การขน คุ้ย เขี่ย หรือมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองอียอ เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามข้อ 12
ข้อ 14 ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ทา
การขน คุ้ย เขี่ย หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในที่ถังรับ เรือขน สถานที่เท เก็บ หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามข้อ 11
ข้อ 15 ผู้ใดจะประสงค์ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ จะต้องยืนยัน คาขอรับใบอนุญาตตามแบบ สม.1 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อม
ด้วยเอกสารและหลักฐานต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) สาเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์
(4) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) สาเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 16 ใบอนุญาตที่ออกตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ให้มีอายุหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอที่เป็นผู้ออก
ใบอนุญาตนั้น
การต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 17 เมื่อได้รับคาขอต่อใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ตามหลัดเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ที่กาหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กาหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ ก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่ได้กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้ ภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับมอบ
อานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาต ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะ
ได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชาระธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 19 ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้ ต้องแสดง
ใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 20 ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดใน
สาระสาคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีการสูญหาย หรือถูกทาลาย หรือใบอนุญาตเดิม กรณี
ชารุดในสาระสาคัญ
(2)การขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 15 โดยอนุโลมและ
ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม นั้น โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ดังนี้
(1) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง คาว่า
“ใบแทน” กากับไว้ และให้มีวัน
เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
ชารุดในสาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
อนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุจะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(4) และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2550
กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่
2) พ.ศ.2550 หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่
ได้รับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 23 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
อนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ
ให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนา หรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต สาหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 25 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิก
ดาเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเลิกดาเนิน
กิจการ
ข้อ 26 เมื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอานาจดังนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็น
หนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบพิจารณา
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระ
อาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้ หรือตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2550 ใน
การนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือหลักฐานเกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(3) แนะนาให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้ หรือตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2550
(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดี หรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(5) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะ หรือจะ

ก่อให้เกิดเหตุราคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อ
เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจาเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา
ข้อ 27 ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที2่ )
พ.ศ.2550 กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้ หรือคาสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการดาเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานมีท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้ดาเนิน
กิจการนั้นแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดาเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการดาเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิด
หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
ให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจาก
อันตรายแล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้
ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีคาสั่งให้หยุดดาเนินกิจการทันที และต้องทาเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้ดาเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคาสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ดาเนินการทราบหรือผู้ดาเนินการไม่
ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดคาสั่งนั้นไว้ที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย
ณ ภูมิลาเนา หรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าได้ทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง
หรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ 28 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทาใด ๆ
ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.
2550 หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
เป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรจะดาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอานาจออกคาสั่งให้
ผู้ถูกกระทาการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าว แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับ
เหตุนั้นได้ตารมสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ข้อ 29 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้ หรือกรณีที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคาสั่งตามข้อ 29 วรรคสอง ผู้ที่ได้รับคาสั่งไม่พอใจคาสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว คาสั่งของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด
ข้อ 30 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับตาบลนี้ในข้อ 12 มีความผิดตามมาตรา 71แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2550
ข้อ 31 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับตาบลนี้ในใด มีความผิดตามมาตรา 73 วรรคสอง
แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 เว้นแต่การฝ่า
ฝืนนั้นต้องด้วยความในข้อ 16 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้

ข้อ 32 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายสามารถ ครองสัตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

- เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
นายอาเภอสนม

ตารางเปรียบเทียบสถานประกอบการ
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558
ลาดับ

ประเภทกิจการ อาคารที่นอกเหนือที่อยู่อาศัย

1

ประเภทอาคาร สถานประกอบการ
อาคาร/สถานประกอบการ ตั้งแต่ ขนาด 1 – 2 คูหา หรือเทียบเท่านี้ ปริมาณขยะเฉลี่ยเดือนละ
อาคาร/สถานประกอบการ ตั้งแต่ ขนาด 3 – 4 คูหา หรือเทียบเท่านี้ ปริมาณขยะเฉลี่ยเดือนละ
อาคาร/สถานประกอบการ ตั้งแต่ ขนาด 5 – 7 คูหา หรือเทียบเท่านี้ ปริมาณขยะเฉลี่ยเดือนละ
อาคาร/สถานประกอบการ ตั้งแต่ ขนาด 8 – 10 คูหา หรือเทียบเท่านี้ ปริมาณขยะเฉลี่ยเดือน
ละ
ประเภทตลาดสด
สถานประกอบการมีพื้นที่ใช้สอย ต่ากว่า 2,000 ตารางเมตร ปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ
สถานประกอบการมีพื้นที่ใช้สอย เกิน 2,000 ตารางเมตร ปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ
ตลาดนัด (ตลาดชั่วคราว เปิดเป็นครั้งคราว)
สถานประกอบการมีพื้นที่ใช้สอย ต่ากว่า 2,000 ตารางเมตร ปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ
สถานประกอบการมีพื้นที่ใช้สอย เกิน 2,000 ตารางเมตร ปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ
งานกิจกรรม มหรสพ (จัดเป็นครั้งคราว)
สถานประกอบการมีพื้นที่ใช้สอย ต่ากว่า 2,000 ตารางเมตร ปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ
สถานประกอบการมีพื้นที่ใช้สอย เกิน 2,000 ตารางเมตร ปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ

2
3
4

หมายเหตุ

เทียบเคียงขยะ
ลิตร/วัน
1 – 20
21 – 40
41 – 60
61 - 100
501 – 1,000
1,001 – 3,000

21 – 40
41 - 60
501 – 1,000
1,001 – 3,000

ตารางข้างต้นเป็นข้อมูลปริมาณขยะที่ใช้ประกอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ
ตามข้อบัญญัติตาบลเรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558 เท่านั้น
ไม่เป็นหลักเกณฑ์ที่ตายตัว แก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

ลาดับ
1

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558
---------------------------------------------------------------รายการ
อัตราค่าเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตามมาตรา 20
(4)
ก. ค่าเก็บขนมูลฝอยสาหรับอาคาร หรือเคหะสถาน
เดือนละ
- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
ข. ค่าเก็บขนมูลฝอยสาหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ซึ่งมีมูลฝอยมาก
(เกิน 500 ลิตรขึ้นไป)
- วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (1,000 ลิตร) เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
- เศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ
(หากเกินครึ่งให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร)
ค. ค่าเก็บขนมูลฝอยสาหรับห้องชุด โรงแรม อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม กิจการบ้านเช่า
หรือกิจการที่คล้ายคลึงกัน
- ให้คิดจากจานวนห้อง (ที่ขออนุญาตเปิดบริการ) ๆ ละ 1 บาท ต่อวัน (เดือนคิด
30 วัน) หรือห้องละไม่เกิน 20 ลิตร/เดือน เดือนละ/ห้อง
ง. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย เป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ
- ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
- เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
- เศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ
(หากเกินครึ่งให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร)

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
20
40
60
80
100
200
300
400
500

1,000
1,000
500

30
150
150
50

ลาดับ

2

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ต่อ)
---------------------------------------------------------------รายการ
จ. ค่าเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
- ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
- เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ
- เศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ
(หากเกินครึ่งให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร)
หมายเหตุ (1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000 ลิตร)
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ดาเนินการตามมาตรา 19
ก. รับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
ข. รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
250
250
150

5,000
5,000

บทกาหนดโทษ
ข้อ 1 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตาบลนี้ ใน ข้อ 12 มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ 2 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตาบลนี้ ใน ข้อ 16 มีความผิดตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ 3 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตาบลนี้ ใน ข้อ 21 มีความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ 4 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตาบลนี้ ใน ข้อ 19 และ ข้อ 20 มีความผิดตามมาตรา 83 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข้อ 5 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตาบลนี้ ใน ข้อ 22 โดยผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ไม่ชาระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 3 เดือน จะมีการแจ้ง
เตือน 3 ครั้ง หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ไม่ชาระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จ อ งค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอจะงดให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย พร้อมเก็บคืนถังขยะ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารสถานที่ที่ค้างชาระค่าธรรมเนียมมาแจ้งความประสงค์จะขอใช้บริการใหม่จะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่
ค้างชาระให้แล้วเสร็จพร้อมชาระธรรมเนียมถังละ 20 บาท

แบบ สม. 1
คาร้องขออนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เลขที่..................../.......................
เขียนที.่ ............................................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า.............................................................................................อายุ......................ปี
สัญชาติ..............................อยู่บ้านเลขที.่ ........................หมู่ที่..........................ตาบล.............................................
อาเภอ.............................................จังหวัด............................................โทรศัพท์...................................................
ขอยื่นคาร้องขออนุญาตรับกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
อียอ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕8 ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกาจัดที่................................................................................
........................................................................................................................................
 เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งกาจัดที่..................................................................................
........................................................................................................................................
 ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว
 ให้บริการรถสุขาชั่วคราว
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอพร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
 สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
เลขที่........................................................................................................................
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคลคลเป็นผู้แจ้ง)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 สาเนาใบคู่มือจดทะเบียน (รถยนต์)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ขออนุญาต
(.................................................)
............../................................/...............

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(........) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
(.......) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...........................................................
(...........................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ..............

แบบ สม. 2

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เล่มที่…………. เลขที่……...…… ปี…………
อนุญาตให้…………………………………………..…..…....อายุ…….…….ปี สัญชาติ………………………………
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่…..….หมู่ที่…..…ตรอก/ซอย…………….. ถนน…....…………………………………………….…
ตาบล/แขวง…………………………อาเภอ/เขต……………………….…..จังหวัด…..……… โทรศัพท์…………………..…..โทร
สาร..............................................
ข้อ 1. ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท..........................................................................................……ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…..เลขที่………………ลงวันที่.……………..เดือน…………………………...…. พ.ศ. ……………….
โดยใช้ชื่อกิจการว่า...............................................................................………...จานวนคนงาน…..….คนตั้งอยู่ ณ
เลขที่……... หมู่ที่.......ถนน.................... ตาบล……………. อาเภอ………………….. จังหวัด…………………..
โทรศัพท์……………………………โทรสาร………………………………
ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ.๒๕๕8
(2) …………………………………………………………………….
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่……...เดือน…......................พ.ศ……….……..
ออกให้ ณ วันที่……….….เดือน………………….…พ.ศ…………………………..………..
ลงชื่อ ………………………………
(.............................................)
ผู้รับเงิน

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

คาเตือน 1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต
2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

แบบ สม.3
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลขที่รับ.............../.............
เขียนที่…………………………......
วันที่…….…. เดือน…………………………..พ.ศ. ………………
ข้าพเจ้า……………………………………………..อายุ…..……ปี สัญชาติ…………….…………………………..
อยู่บ้านเลขที่………….หมู่ท…ี่ ……………..ตรอก/ซอย……………………….… ถนน………………………………….…………….
ตาบล/แขวง……………………..……..อาเภอ/เขต……..…………………………….…..จังหวัด…..……………………….…………
โทรศัพท์…………………………..โทรสาร.................................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือ กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยประเภทสูบส้วม ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอโดยใช้ชื่อกิจการ
ว่า………………………………... จานวนคนงาน .…..…….คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่……….…หมู่ที่….…………
ตาบล……….. อาเภอ………………………. จังหวัด................ โทรศัพท์……………………………..โทรสาร
..............................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
1. ใบอนุญาตเดิม
2. สาเนาใบคู่มือจดทะเบียน (รถยนต์ที่ใช้ประกอบการ)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(…………………..………………….)

(ด้านหลัง)
ส่วนเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เลขที่รับ............../............... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............. เดือน............................ พ.ศ. .................... ตรวจสอบ
แล้วเอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
1)..............................................................................
2)..............................................................................
3)..............................................................................
(ลงชื่อ)............................................
(..........................................................)
ความเห็นของปลัด อบต.
( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(........) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
(.......) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...........................................................
(...........................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ..............

แบบ สม. 4
คาขออนุญาตการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลขที่รับ............/.............
เขียนที่ …….…………………………………………….
วันที่…………... เดือน………….….….. พ.ศ. ……………….
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………..อายุ………ปี สัญชาติ…………….
อยู่บ้านเลขที่………………..….…..หมู่ที่.………..…..ตรอก/ซอย……………….…… ถนน………………………………………
ตาบล/แขวง…………………..…..…..อาเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………………………………………………..
โทรศัพท์………………………………โทรสาร………………………โดยใช้ชื่อกิจการว่า…………………………………………….
จานวนคนงาน………..คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่……….หมู่ท…ี่ ….... ตาบล................... อาเภอ.......................................
จังหวัด………………..โทรศัพท์…………………………………………………………โทรสาร...................................................
ขอยื่นคาขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ขออนุญาต
(………………………………………..)

แบบคาร้องขอใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
วันที่ .............เดือน...............พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ....................................................................................อายุ.........ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน................................................สัญชาติ ................... เชื้อชาติ………………
บ้านเลขที่............. หมู่ที่................ตาบล …………………… อาเภอ……………………. จังหวัด……………..
เบอร์โทรศัพท์ ...................................
ขอยื่นคาร้องเรื่องขอใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร ต่อไปนี้
 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน
1
ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน
1
ฉบับ
 เอกสารอื่น ๆ....................................................
ประเภทคาร้อง
 ขอใช้บริการถังใหม่ จานวน.......ถัง ขอเปลี่ยนถังชารุด จานวน.........ถัง
 ขอยกเลิกการใช้บริการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาร้อง ฯ นี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(........................................................)
เจ้าหน้าที่รับคาร้อง
ลงชื่อ.......................................
(..............................................)
ความเห็น
...........................................................
ลงชื่อ.................................................
(…………………………..…………)
ปลัด อบต.
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ............................................
(…………………………………….…………)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

