เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ
เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ ว่าด้วยการเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ
โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อและนายอําเภอขามทะเลสอ จึงตราเป็นข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ เรื่อง การเก็บ ขน
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ ตั้งแต่วันที่ได้ติดประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อแล้ว ๓๐ วัน
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น
“มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
ที่อาจทําให้เกิดอันตราย อันเนื่องมาจากปริมาณความเข้มข้น คุณภาพ ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

ประเภทติดไฟง่าย สารกัดกร่อน สารประเภททําให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ วัตถุระเบิด สารที่
สามารถถูกชะล้างได้ กากกัมมันตรังสี 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
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ เข้าอยู่ หรือใช้สอยได้
ข้อ ๔ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ อนุญาตให้จัดตั้งหรือจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ
ข้อ ๕ เจ้าของและหรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยในสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานในครอบครองของตน ที่รองรับสิ่งปฏิกูล มูลฝอยต้องไม่รั่ว
และมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์ได้ตลอดจนถูกสุขลักษณะตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่อาคาร
หรือเคหสถาน ในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปื้อน หรือมีการถ่ายเท
หรือทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปื้อน ในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๗ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ควรทําการเก็บ ขนมูลฝอย
หรื อ สิ่ ง ปฏิ กู ล ไปทํ า การกํ า จั ด ให้ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะยิ่ ง ขึ้ น โดยเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มเก็ บ ขน
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ ได้มีหนังสือแจ้งเจ้าของและหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศกําหนดบริเวณเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ณ ที่เปิดเผยในบริเวณที่กําหนดไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศแล้ว
เจ้าของและหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ห้ามผู้ใด เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย จากอาคาร
สถานที่ซึ่งอยู่ในเขตเก็บขนมูลฝอยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศแล้ว เว้นแต่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย
ตามข้ อ ๗ ต้ อ งเก็บ ขน กํา จั ดสิ่ งปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย ตามคํา แนะนํ าของเจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถูกต้องด้วยลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่น้นั ๆ
ข้อ ๙ อาคารชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุขลักษณะเกี่ยวกับการเก็บขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย ดังนี้
(๑) ผู้จัดสร้างอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานก่อสร้างต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑.๑) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามข้อกําหนดต่อไปนี้
(๑.๑.๑) ตัวเรือนส้วมต้องแข็งแรงและมิดชิด
(๑.๑.๒) พื้ น ที่ ภ ายในห้ อ งส้ ว มต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ๐.๙๐ ตารางเมตรต่ อ ที่ นั่ ง
และต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร
(๑.๑.๓) พื้นห้องส้วมทําด้วยวัสดุแข็งแรง ทําความสะอาดง่าย มีความลาดเอียง
อย่างน้อย ๑ ต่อ ๒๐ และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยู่ในตําแหน่งต่ําสุดของพื้นห้อง
(๑.๑.๔) ห้องส้วมต้องมีช่องระบายอากาศอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ห้อง
และมีแสงสว่างภายในห้องอย่างน้อย ๕ ฟุต/เทียน
(๑.๑.๕) มีหัวส้วมชนิดสามารถป้องกันกลิ่นและแมลงพาหะนําโรคได้ด้วยน้ํา
(๑.๑.๖) มี ท่ อ ระบายอุ จ จาระขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางอย่ า งน้ อ ย ๔ นิ้ ว
และวางลาดเอียงอย่างน้อย ๑ ต่อ ๑๐ ระบายอุจจาระจากหัวส้วมลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียหรือบ่อเกรอะ
ซึ่ ง น้ํ า ไม่ ส ามารถซึ ม ออกได้ และมี ค วามจุ อ ย่ า งน้ อ ย ๐.๗๕ ลู ก บาศก์ เ มตร ก่ อ นปล่ อ ยลงสู่ บ่ อ ซึ ม
หรือร่องซึม ให้พื้นดินหรือถังกรองหรืออื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
(๑.๑.๗) ที่ฐานส้วมต้องมีท่อระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย ๑ นิ้ว
สูงเหนือหลังคาส้วม
(๑.๑.๘) มีน้ําสําหรับราดส้วมอย่างเพียงพอ
(๑.๒) ต้ อ งจั ด ให้ มี ส้ ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะในประมาณที่ เ พี ย งพอกั บ จํ า นวนคนงาน คื อ
ส้วม ๑ ที่ต่อคนงาน ๒๕ คน
(๑.๓) ต้ อ งจั ด ให้ มี ถั ง ขยะที่ ไ ม่ รั่ ว ซึ ม และมี ฝ าปิ ด ทุ ก ครอบครั ว และมี ที่ ร องรั บ ขยะ
รวมขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร ต่อ ๖๐ คนต่อวัน และมีการป้องกันสัตว์พาหะนําโรคได้
(๑.๔) ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบระบายน้ํ า ทิ้ ง ที่ เ ป็ น ท่ อ เปิ ด ขนาดกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ ซม.
และมีความลาดเอียงอย่างน้อย ๑ ต่อ ๒๐๐ จากครัวเรือนลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อซึม
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(๒) ให้ผู้ครอบครองอาคาร (คนงานก่อสร้าง) ปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) กรณีที่ส้วมแตกชํารุดหรือเต็ม จนอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายสิ่งปฏิกูล
ต้องดําเนินการซ่อมแซม หรือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ ดําเนินการดูดส้วมแล้วแต่กรณี
(๒.๒) ต้องรักษาความสะอาดส้วม และใช้ส้วม ห้ามถ่ายอุจจาระนอกส้วม
(๒.๓) ต้องเก็บกวาดขยะมูลฝอยลงถังขยะ โดยเฉพาะขยะเปียกต้องเก็บในถังขยะที่มีฝาปิด
หรืออาจเก็บในถุงพลาสติก
ข้อ ๑๐ ห้ า มผู้ ใ ดดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๑) กิจการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
(๑.๒) รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องมี ดังนี้
(๑.๒.๑) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น
และสัตว์ แมลงนําโรคได้ และมีฝาปิดอยู่ด้านบน
(๑.๒.๒) ท่อหรือสายทีใช้ดูดสิ่งปฏิกูล ควรอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
(๑.๒.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
(๑.๓) รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถ ดังนี้
รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ปริมาตร บรรจุ ............................... ลูกบาศก์เมตร
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ
ใบอนุญาต เลขที่ ......................./.....................
ชื่อบริษัท หรือ เจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(ด้วยตัวหนังสือขนาดที่เห็นได้ชัด)
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(๑.๔) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ เช่น ถังตักน้ํา ไม้กวาด น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(๑.๕) ในกรณีการจัดสิ่งปฏิกูลเอง ต้องมีระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยที่แหล่งกําจัดนั้น
จะต้องไม่ก่อเหตุรําคาญและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(๑.๖) มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้ายางสําหรับปฏิบัติงาน
(๑.๗) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้ายาง
(๑.๘) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถัง เพื่อล้างภายในท่อหรือสายดูดฯ และทําความสะอาดท่อหรือสายดูดด้านนอก
ที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(๑.๙) ทํ า ความสะอาดอย่ า งน้ อ ยวั น ละ ๑ ครั้ ง หลั ง จากที่ อ อกปฏิ บั ติ ง านขนถ่ า ย
สิ่งปฏิกูลแล้ว และน้ําเสียเกิดจากการล้าง ต้องได้รับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
(๑.๑๐) กรณีที่สิ่งปฏิกูล เรี่ยราด ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วทําความสะอาดด้วยน้ํา ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่
(๑.๑๑) ทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายาง ทุกวันที่ปฏิบัติงาน
(๑.๑๒) มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (เพื่อคุ้มครองสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน)
(๑.๑๓) ผู้ดําเนิน การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล จะคิ ดค่าบริการได้ไ ม่เกิ นอัต ราที่อ งค์การบริ หาร
ส่วนตําบลบึงอ้อกําหนด
(๒) กิจการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ต้องได้รับการออกแบบ ประกอบ และสร้างให้มีลักษณะ
ถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันการปลิว ตกหล่น
ของมูลฝอยและการรั่วของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด
(๒.๒) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันต้องมีข้อความข้างและด้านหลังรถ ตามขนาด รูปลักษณะ
และสี ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อเห็นสมควร ดังนี้
รถเก็บขนมูลฝอย
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ
ใบอนุญาต เลขที่ ......................./....................
ชื่อบริษัท หรือ เจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(ด้วยตัวหนังสือขนาดที่เห็นได้ชัด)
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(๒.๓) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ พนักงานเก็บขนมูลฝอยตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ประกอบสําหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บ
(๒.๔) ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด หาภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยสํ า หรั บ ผู้ สั ญ จรทางเท้ า ริ ม ถนน
และภาชนะรองรับมูลฝอยรวม ในเขตพื้นที่ให้บริการ ตามรูปแบบ ชนิด และตําแหน่งที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบึงอ้อกําหนด
(๒.๕) ผู้รับจ้าง จะต้องทําการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแล้วนั้น ไปกําจัดยังสถานที่กําจัด
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ หรือสถานที่อื่นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อกําหนด
(๒.๖) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสถานที่ทํางานถาวรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ
ซึ่ง สามารถติ ด ต่อ งานได้ส ะดวก โดยจะต้ อ งจั ดให้ มีเ จ้ าหน้ า ที่ป ระจํ า สํ านั กงาน และโทรศั พ ท์ติ ด ต่ อ
ในจํานวนที่เหมาะสมตลอดเวลาที่ทํางานปกติ และสถานที่ทําการจะต้องเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อ
ขอรับบริการหรือร้องเรียนได้ในระหว่างเวลาทํางานได้สะดวก
(๒.๗) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีลานจอดรถ หรืออาคารจอดรถสําหรับรถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และต้องดูแลรักษาให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดี และถูกสุขลักษณะตลอดเวลา
(๒.๘) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการล้างทําความสะอาดรถอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจาก
ที่ออกปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย และน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
(๒.๙) ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างจะต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบ
ที่มีชื่อ นามสกุล ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อกําหนด หรือตามที่ผู้รับจ้างตกลงไว้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ ก่อนเริ่มดําเนินการ
(๒.๑๐) ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้มีการดําเนินการเก็บขนมูลฝอย
ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการทํางาน หรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญ หรือทําให้เกิดการละเมิดต่อผู้อื่น
(๒.๑๑) ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น งานประจําท้องถิ่น งานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ
ตลอดจนงานเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ หน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานเอกชน องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อการให้บริการ
จัด เก็บ ขนมู ล ฝอยในบริเ วณที่ มี ก ารจัด งานเป็น พิ เศษ ในช่ว งระหว่างงาน และเมื่อ งานเสร็ จ สิ้น แล้ ว
โดยผู้รับจ้างไม่อาจคิดค่าบริการเพิ่ม
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(๒.๑๒) ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน อย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
(เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน)
(๒.๑๓) ผู้รับจ้างเก็บขนมูลฝอย จะเก็บค่าบริการเป็นพิเศษเพิ่มจากที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบึงอ้อ กําหนดไว้ไม่ได้
(๓) กิจการกําจัดมูลฝอย ส่วนราชการหรือเอกชนที่รับดําเนินการกําจัดมูลฝอยต้องปฏิบัติตามที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบึ ง อ้ อ กํ า หนด หรื อ ตามคํ า แนะนํ า ของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๑ ห้ามผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณสุข เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ หรือที่เก็บมิดชิด
ไม่ให้สิ่งปฏิกูล หรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
ข้อ ๑๒ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ ๑๓ กรณี มู ล ฝอยอั น ตรายและมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ต้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารที่ จํ า เป็ น
เพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและการแพร่
ของเชื้อโรคตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ข้อ ๑๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการการรับทําการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจ ต้องยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจําตัว พร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง ๒ ชุด
(๒) ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง ๒ ชุด
(๓) สําเนาทะเบียนรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ของอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
(๔) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
(๕) ใบรับรองแพทย์
ข้อ ๑๕ ใบอนุ ญ าตให้ ดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานจะสั่งต่ออายุใบอนุญาต
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ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่น คํา ขอรั บใบอนุ ญาตภายในสิ บห้ า วัน นับ แต่วั นที่ ไ ด้รั บทราบถึง การสูญ หาย ถูก ทําลาย หรือ ชํา รุ ด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั่งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ที่ได้ออกก่อนวันใช้ ข้อบัญญัตินี้
ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๒๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มานพ ปลอดสันเทียะ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงออ
เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับที่

รายการ

๑. อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
๑.๑ คาเก็บขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ เศษลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป
ลูกบาศกเมตรละ
๑.๑.๑ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
๑.๑.๒ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร
๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน
๑.๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน
(๑) วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ
(๒) วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ
(๓) วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ
(๔) วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ
(๕) วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
(๖) วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ
(๗) วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ
(๘) วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ
(๙) วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ
๑.๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน
๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
(๑) วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ
(๒) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือ
เศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ
๑.๒.๓. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ
(๑) ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ
(๒) เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ
ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ
๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
๑.๓.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน
(๑) กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน
๑๓ ลิตร เดือนละ
(๒) กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร
คาเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม
หรือแตละ ๑๓ ลิตร เดือนละ

คาธรรมเนียม
(บาท)

๑๐๐
๕๐

๒๐
๔๐
๖๐
๘๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๕๐
๑๕๐

๓๐๐
๓๐๐

ลําดับที่

รายการ
๑.๓.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราวแตละครั้งคิดอัตรา
(๑) คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตรา (ทั้งนี้ใหกําหนดเปนอัตราตาม
ระยะทางที่เก็บขน) ครั้งละ
(๒) กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน
๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก ครั้งละ
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร
ใหคิดคาเก็บขนเพิ่มขึ้นในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ
๗๕ กิโลกรัมหรือ ๕๐๐ ลิตร หนวยละ

๒

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
๒.๑ รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ
๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ
๒.๓ รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ
๒.๔ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ

คาธรรมเนียม
(บาท)
๓,๐๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลมที่…………………. เลขที่..................... ป…………………………….
อนุญาตให........................................................................ อายุ………………... ป สัญชาติ………………………….
บานเลขที่..............หมูที่………..ตรอก/ซอย…………………….. ถนน………………………… ตําบล/แขวง………..…..........….
อําเภอ/เขต……………………………... จังหวัด……………………………….. โทรศัพท…………………….. โทรสาร.....................
ขอ ๑ ประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภท……….………………….….
คาธรรมเนียม……………….. บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่............. เลขที่.............. ลงวันที่........... เดือน........ พ.ศ………..
โดยชื่อสถานประกอบการวา…………………………………………………………… พื้นที่ประกอบการ……………… ตารางเมตร
กําลังเครื่องจักร…………...……… แรงมา จํานวนคนงาน………………….. คน ตั้งอยู ณ เลขที่.................... หมูที่…………
ตรอก/ซอย....................... ถนน………………………… ตําบล/แขวง………………………… อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด…………………………..……………โทรศัพท…………………….………………. โทรสาร………………………………………
ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงออ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ปฏิ บั ติตามกฎระเบีย บ/หลั กเกณฑ/ขอกําหนด/ขอกฎหมาย/คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
โดยเครงครัด
(๓) ปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
โดยเครงครัด
(๔) ตองใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลบึงออตามที่องคการบริหารสวนตําบลบึงออ
รองขอโดยไมมีขอแมใด ๆ ทั้งสิ้น
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่............... เดือน………………………..พ.ศ…………..………
ออกให ณ วันที่……….…….. เดือน………………………. พ.ศ…………..……..
(ลงชื่อ)

(………………………………………………)
เจาพนักงานทองถิ่น

แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ………………………………………………..
วันที่ ………. เดือน……………..……………..พ.ศ……..……
ขาพเจา ……………………………………………….…………………..อายุ……………….. ป สัญชาติ ……….……………….
อยูบานเลขที่ ……………. หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย ………………….……………. ถนน …………..………….……………………..
แขวง/ตําบล ……………………….เขต/อําเภอ ………..…………..………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …….…………………….
จังหวัด …………………………..…… หมายเลขโทรศัพท ………………..………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………….….………………………
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท …………………………………………….…………………….
มีคนงาน ……………. คน ใชเครื่องจักรขนาด …………….……. แรงมา
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหนาย …………………..…….. ( เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท ……………….………………
ณ บริเวณ …………………….……………….………... โดยวิธกี าร …………………………….……………..
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่ ………………………………………………..……………….
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่ .……………………..……………………
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ….……………………………………………….………….
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ………………………………….………………..
( ) กิจการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดแก...........................…………
......................................................................................................................................................................................
ตอ ( เจาพนักงานทองถิ่น ) ………………………………..… พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย
ดังนี้คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว ……………………….…….. ( ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
(๓.๑) …………………………………………………………………………………………………………
(๓.๒) ...……………………………………………………………….…………………………………….
(๔) ..……………………………………………………………………………………………………………………..
(๕) …..…………………………………………………………………………………………………………………..

( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต )

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………..……………………. ผูขอรับใบอนุญาต
( …………………………….………. )
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ ……………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ …………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
( ลงชื่อ ) ………………..…….………………. เจาพนักงานสาธารณสุข
( ………………..…….…………….. )
ตําแหนง …………………….………………….. วันที่…../………/……..
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจาพนักงานทองถิ่น
( ……………………………….. )
ตําแหนง ………………………….. วันที่…../………/……..

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………….………………………..
วันที่ ………. เดือน……………….……………..พ.ศ…………
ขาพเจา ……………………………………………………..……………..อายุ……………….. ป สัญชาติ ……………………….
อยูบานเลขที่ ……………. หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย ………………………………. ถนน …………………………….………………..
แขวง/ตําบล ………………………เขต/อําเภอ ………………....……………เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.......…………….………….
จังหวัด ……………………………….…… หมายเลขโทรศัพท ………………………….…………...
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………….……………………
ตามใบอนุญาตเลมที่ ………. เลขที่ ….……/……… ออกใหเมื่อวันที่ ………. เดือน ……………..…………… พ.ศ………….…
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น) …………………………….………………..
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. ( ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
(๓.๑) .……………………………………………………………………………………
(๓.๒) …………………………………………………………………………………….
(๔) ..……………………………………………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………….…………………. ผูขอตออายุใบอนุญาต
( ………………………..…………. )
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ………………..………
……………………………………………………..……………………….
(ลงชื่อ) …………..…………………. เจาพนักงานสาธารณสุข
(……………..……….………………..)
ตําแหนง ………….……..……… วันที่…...../……..…/………..

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาต ใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) ………………..…....…………….
(……………………………..…………..)
ตําแหนง ……………………….
วันที่……../….………/…………..

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
เขียนที่...................................................................
วันที่............เดือน................................พ.ศ...................
ขาพเจา.......................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ.........................
อยูบานเลขที่.....................หมูท ี่..................ตรอก/ซอย..........................................ถนน................................................
แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ.................................................อบต.......................................................
จังหวัด....................................................... หมายเลขโทรศัพท....................................................................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต...............................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
(๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาต ใหประกอบการ ...............................................................................................
ประเภท ......................................................................................... พื้นที่ประกอบการ..............................ตารางเมตร
ตั้งอยู ณ บานเลขที่.................หมูที่...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ................................................. จังหวัด...................................................
หมายเลขโทรศัพท............................................................ตามใบอนุญาต เลขที่..................เลขที่.............../................
ออกใหเมื่อวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ......................
(๒) ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่............. เดือน ................................. พ.ศ. ...............
(๓) พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ
( ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหาย หรือถูกทําลาย
( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(....................................................)

ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลมที่.................เลขที่....................../......................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..................................................................................อายุ ................ป
สัญชาติ........................... ตั้งอยูบานเลขที่................. หมูที่.......................ตรอก/ซอย............................................
ถนน...................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต......................................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท..............................................
ชื่อสถานประกอบการวา............................................................................ประเภท ..................................
ตั้งอยูบานเลขที่.......................หมูที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................
ตําบล..............................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร.....................................มีพื้นที่ประกอบการ......................ตารางเมตร
(๒) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลบึงออ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้ เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได
(๔) ผูไดรับใบแทนอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๔.๑)..................................................................................................................................................
(๔.๒)..................................................................................................................................................
(๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. .................
(๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................
(ลงชื่อ).........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

