เทศบัญญัติเทศบาลตาบลไม้ยา
เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด สิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลไม้ยา ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทาได้โดยการตราเป็ น
เทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลไม้ยา
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญ ญัติเทศบาลตาบลไม้ยาว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตาบลไม้ยา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบมาตรา ๒๐,๕๔,๕๕,๕๘,๖๓ และ ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลตาบลไม้ยา
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลไม้ยาและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลไม้ยา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ.๒๕๕๘”
ข้อ ๒ เทศบั ญญั ตินี้ ให้ ใช้บั งคั บในเขตเทศบาลตาบลไม้ย า ตั้ง แต่ เมื่ อได้ประกาศไว้ โ ดยเปิด เผย
ที่สานักงานเทศบาลไม้ยาแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ ใส่ อาหาร เถ้ า มูล สั ตว์ ซากสั ตว์ หรื อสิ่ ง อื่น ใดที่ เก็ บกวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ ยงสั ตว์ หรื อที่ อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความว่า ตึ ก บ้า น เรื อน โรง ร้ าน แพ คลั งสิ นค้ า ส านัก งาน หรื อ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกูล หรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลไม้ยาให้เป็นอานาจของ
เทศบาลตาบลไม้ยา
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตาบลไม้ยาอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตาบลไม้ยาอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลไม้ยาหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บขน หรือ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
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บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่ เทศบาลตาบลไม้ยา มอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใด
ดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอานาจของเทศบาลตาบล
ไม้ยา และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกาจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตาบลไม้ยาหรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลตาบลไม้ยามอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้ บริการแก่เทศบาลตาบลไม้ยาตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะ
กาหนดอัตราค่ าธรรมเนี ย มการกาจั ดสิ่ งปฏิกูล หรือมูล ฝอยเทศบาลตาบลไม้ยาจะต้ องดาเนินการให้ ถูกต้องด้ว ย
สุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้ อ ๘ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความสะอาดและการจั ด ระเบี ย บในการเก็ บ ขน และก าจั ด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต เทศบาล
ตาบลไม้ยา การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้
(๘.๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทาง
สาธารณะเป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้า คลอง คู สระน้า บ่อน้า นอกจากในที่ทเี่ ทศบาลตาบลไม้ยาจัดไว้ให้
(๘.๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้ องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกาหนด
(๘.๓) ห้ามมิให้ผู้ใด ทาการถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
(๘.๔) ห้ามมิให้ผู้ใด ทาการถ่าย เท ขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถัง รับ รถขน สถานที่เท
เก็บหรือพักสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาบลไม้ยา เว้นแต่เป็นการกระทาของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลไม้
ยาหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๘.๕) ห้ามมิให้ผู้ใด ทาการขน ถ่าย เท คุ้ยเขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน สถานที่พัก
มูลฝอยใดหรือสถานที่กาจัดมูลฝอยของเทศบาลตาบลไม้ยา เว้นแต่เป็นการกระทาของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลไม้ยาหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๘.๖) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่
นั้นไม่ให้มีการถ่าย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
(๘.๗) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยอันอาจทาให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่ น หรือแก๊ซ เป็นต้น เว้นแต่จะได้ทาการโดยวิธีการที่ ถูก
สุขลักษณะหรือกระทาตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๘.๘) อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้
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(๘.๙) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดควรทาการเก็บ สิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ไปทาการกาจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือเมื่อได้ทาการปิดประกาศไว้ใน
ที่เปิดเผย กาหนดบริเวณที่ต้องทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่น้อยกว่าสามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
นับแต่วันประกาศแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ หรือบริเวณใดๆจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยจากอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือ
ครอบครองอยู่โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
(๘.๑๐) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ (๙) ต้องจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณะสุขหรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น โดยการเผา ฝัง หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่ อสุขลักษณะกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย
ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิ กูลหรือมูลฝอยโดยทา
เป็ น ธุร กิจ หรื อโดยได้รั บ ประโยชน์ ตอบแทนด้ว ยการคิด ค่าบริก ารในเขตเทศบาลตาบลไม้ยาจะต้อ งยื่นค าขอรั บ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑๐.๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน ๒ ฉบับ
(๑๐.๒) สาเนาทะเบียนบ้านจานวน ๒ ฉบับ
(๑๐.๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ขนาด ๑ นิ้วจานวน ๒ รูป
(๑๐.๔) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล(ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
(๑๐.๕) หนังสือมอบอานาจ ในกรณีที่เจ้าของไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม ข้อ
๑๐ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑๑.๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑๑.๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
๑๑.๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
๑๑.๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ
ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนาโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน
๑๑.๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
๑๑.๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
๑๑.๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้า ไม้กวาด
น้ายาฆ่าเชื้อโรค( เช่น ไลโซน ๕%)
๑๑.๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่า
เป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกลู ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อ
หน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน ดังนี้
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รถขนดูดสิ่งปฏิกูล
ปริมาตร บรรจุ...............................ลูกบาศก์เมตร
ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลไม้ยา
ใบอนุญาตเลขที่................./......................
(๑๑.๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สาหรับ ผู้ปฏิบัติงาน
(๑๑.๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนา
สิ่งปฏิกูลไปกาจัด ณ แหล่ งกาจั ดที่ถูกสุ ขลั กษณะแห่ งใด ในกรณีกาจัดสิ่ ง ปฏิกูล เอง ต้องมีระบบบาบัดที่ถูกหลั ก
สุขาภิบาล โดยแหล่งที่กาจัดนั้นจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ประชาชนและไม่เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(๑๑.๑.๔) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลไม้ยากาหนดภายหลังหากเห็นว่าจาเป็นต่อ
สุขภาพและการป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่
(๑๑.๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
(๑๑.๒.๑) มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้กาจัดสิ่งปฏิกูล
(๑๑.๒.๒) สถานที่ห่างจากชุมชนและแหล่งน้าธรรมชาติตามหลักสุขาภิบาล
(๑๑.๒.๓) มีระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลโดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมและ
ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญกับประชาชนที่อยู่อาศัยข้างเคียง
(๑๑.๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
(๑๑.๓.๑) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ต้องได้รับการออกแบบ ประกอบและสร้างให้มี
ลักษณะถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันการปลิว ตกหล่นของ
มูลฝอยและการรั่วไหลของน้าเสียจากมูลฝอยในขณะทาการจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานที่กาจัด
(๑๑.๓.๒) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ต้องมีข้อความด้านข้างและด้านหลังตัวรถเก็บ
ขยะมูลฝอยเพื่อให้รู้ว่าเป็นพาหนะเก็บขนมูลฝอย และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่ วยงาน
ที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดและเห็นได้ชัดเจน ดังนี้
รถเก็บขนมูลฝอย
ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลไม้ยา
ใบอนุญาตเลขที่................./......................
ชื่อ...................................(บริษัทหรือเจ้าของกิจการและหมายเลขโทรศัพท์)
(๑๑.๓.๓) ต้องจัดให้มีถุงมือยางรองเท้าหนังยางหุ้มส้นถึงแข้งสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
(๑๑.๓.๔) กรณีไม่มีระบบการกาจัดมูลฝอยของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนา
มูลฝอยไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(๑๑.๓.๕) ให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดของเทศบาลตาบลไม้ยาอื่นๆที่ประกาศกาหนดภายหลัง
(๑๑.๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย
(๑๑.๔.๑) มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้กาจัดมูลฝอย
(๑๑.๔.๒) สถานที่ห่างจากชุมชนและแหล่งน้าธรรมชาติตามหลักสุขาภิบาล
(๑๑.๔.๓) มีระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล ตามประเภทของระบบกาจัด
๑๑.๔.๓.๑) ที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยัง
พื้นดินแหล่งน้า น้าใต้ดนิ และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
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๑๑.๔.๓.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ ของแมลงและสัตว์ นาโรค
๑๑.๔.๓.๓) ไม่เป็นที่นา่ รังเกียจไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรก และเป็นเหตุราคาญ
(๑๑.๔.๔) ให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดของเทศบาลตาบลไม้ยา อื่นๆ ที่ประกาศกาหนดในภายหลัง
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้
ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้
ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๔ ในการดาเนิ น กิจ การผู้ ได้รั บใบอนุญ าตต้อ งปฏิ บัติต ามหลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑๔.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑๔.๑.๑) ขณะทาการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือ
ยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทาความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานประจาวัน
(๑๔.๑.๒) ทาความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแล้ว ให้ทาการดูดน้าสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทาความสะอาดท่อหรือสายที่
ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไลโซน ๕%)
(๑๔.๑.๓) ทาความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจาก
ที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สาหรับน้าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบาบัดหรือกาจัดด้วยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
(๑๔.๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทาการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค
(เช่น ไลโซน ๕%) แล้วทาการล้างด้วยน้าสะอาด
(๑๔.๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๑๔.๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
(๑๔.๒.๑) ดาเนินงานระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล ตามประเภทของระบบกาจัด
(๑๔.๒.๒) ขณะปฏิบัติงานงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มส้นถึง
แข้งและทาความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจาวัน
(๑๔.๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกาจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
(๑๔.๒.๔) ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญจากกลิ่น แมลงและสัตว์ นาโรคกับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียง
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(๑๔.๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
(๑๔.๓.๑) ขณะทาการเก็บขนมูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุมถุงมือ
ยาง รองเท้าหนังยางหุ้มส้นถึงแข้ง และทาความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานประจาวัน
(๑๔.๓.๒) ทาความสะอาดพาหนะเก็บขนมูลฝอยอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยแล้ว สาหรับน้าเสียที่เกิดจากการล้ าง ต้องได้รับการบาบัดหรือกาจัดด้ วยวิธีที่ถูก
สุขลักษณะ ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ
(๑๔.๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะ ให้จัดเก็บให้เรียบร้อย
(๑๔.๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๑๔.๓.๕) การเก็บขนต้องมิให้เหลือมูลฝอยไว้ต้องเก็บขนให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน
(๑๔.๓.๖) ให้จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยเพิ่มเติมในกรณีชารุดเสียหายและใช้การไม่ได้
(๑๔.๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย
(๑๔.๔.๑) ดาเนินงานระบบกาจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ตามประเภทของระบบกาจัด
(๑๔.๔.๒) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
รองเท้าหนังยางหุ้มส้นถึงแข้ง และทาความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจาวัน
(๑๔.๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
(๑๔.๔.๔) ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญจากกลิ่น แมลงและสัตว์ นาโรคและ
มลพิษที่อาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียง
ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลไม้ยาเท่านั้น
การขอต่อ อายุ ใ บอนุ ญาตจะต้ องยื่น คาขอก่ อนใบอนุ ญาตสิ้ น อายุ เมื่ อได้ยื่ นคาขอพร้ อมกับ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับ
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้
ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค้ า งช าระค่ า ธรรมเนี ย มติ ด ต่ อ กั น
เกิ น กว่ า สองครั้ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การด าเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า จะได้ เ สี ย ค่ า
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบลไม้ยา
ข้อ ๑๘ ผู้ ได้รั บใบอนุ ญาตให้ เป็นผู้ ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
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ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็ นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๒๐.๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒๐.๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรื อเทศบั ญญัตินี้ หรื อเงื่อนไขที่ร ะบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็น สมควรแต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวัน
ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๒๒.๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้ แต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒๒.๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒๒.๓) ไม่ปฏิบัติห รือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๓ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตาบลไม้ยาหรือเขตพื้นที่การให้ บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการ
เก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดาเนินการ
เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถู กต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลไม้ยา
เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
ลาดับที่
๑

๒

๓

ประเภท
อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ
๑.๑ เศษของลูกบาศก์ หรือลูกบาศก์เมตรแร ก และ
ลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ
๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
๒.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจารายเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย
วันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ดังนี้
- วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ
๒.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจารายเดือนสาหรับอาคารหรือ
สถานที่ไดที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
- วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ
๒.๓ ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว
- ครั้งหนึ่งๆไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
- ครั้งหนึ่งๆเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการ
เก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยรับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการฯ
๓.๑ รับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปฉบับละไม่เกิน
๓.๒ รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปฉบับละไม่เกิน

อัตราค่าธรรมเนียม
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๒๕๐
๑๕๐

๒๐
๔๐
๕๐
๗๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑๕๐
๑๕๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

เอกสารแนบท้าย
๑ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลไม้ยา เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘
๒ คาขอรับใบอนุญาตประกอบประกอบกิจการรับทาการ เก็บ ขน หรือ กาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย (แบบ สม .๑)
๓ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการ เก็บ ขน หรือ กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(แบบ สม.๒)
๔ คาขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทาการ เก็บ ขน หรือ กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย (แบบ สม.๓)
๕ คาขออนุญาตการต่างๆ เกี่ยวกับ การประกอบกิจการรับทาการ เก็บ หรือ กาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย (แบบ สม.๔)

แบบ สม. ๓
เลขที่.............เล่มที่.............ปี.....................
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่
..................................................................
วันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ……………….......ปี สัญชาติ..........................
อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่.....................................ตรอก / ซอย..............ถนน......................................
ตาบล / แขวง...................................อาเภอ / เขต...........................................จังหวัด.........................................
โทรศัพท์....................................
ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัด⃞ สิ่งปฏิกูล ⃞ มูลฝอย
ต่อนายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา โดยใช้ชื่อประกอบกิจการว่า
..................................................................................
จานวนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ...................คัน จานวนคนงาน.................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่............
หมู่ที่.......................ตาบล.......................................อาเภอ...............................จังหวัด..........................................
โทรศัพท์................................................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. ........................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(..............................................................)

แบบ สม.๑
เลขที.่ ............เล่มที่.............ปี.....................

คาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่................................................
วันที่...................เดือน............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ......................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.....................ตรอก / ซอย..................................ถนน.........................................
ตาบล / แขวง............................................อาเภอ / เขต......................................จังหวัด..................................
โทรศัพท์............................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัด⃞ สิ่งปฏิกูล ⃞ มูลฝอย
ต่อนายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา โดยใช้ชื่อในการประกอบกิจการว่า
.......................................................................
จานวนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ..........คัน จานวนคนงาน….........คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่
...........................
หมู่ที่.......................ตาบล................................อาเภอ...................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท์.....................................................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๓. สาเนาทะเบียนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๔. ...................................................................................................................
๕. ..................................................................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

แบบ สม.๒
เล่มที…่ ……เลขที่………….ปี……………

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
อนุญาตให้…………………………..……………….……อายุ………..…..ปี สัญชาติ…………………………………..……
อยู่บ้าน / สานักงานเลขที่……………….………..หมู่ที่………….…….ตรอก / ซอย………….……..ถนน…………..........…
ตาบล / แขวง……………………………..………..อาเภอ / เขต……………..……………จังหวัด…………………………………..
โทรศัพท์……………………………………
ข้อ ๑. ดาเนินการประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัด⃞ สิ่งปฏิกูล ⃞ มูลฝอย
ค่าธรรมเนียม…………………..……บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…………….……………เลขที่……………..ลงวันที่……...........
เดือน…………………พ.ศ…………….. โดยใช้ชื่อประกอบกิจการว่า……………………………………..……………………………
จานวนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ………...คัน จานวนคนงาน………..……คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่………………
หมู่ที่…………ตาบล……………………………..อาเภอ……………….……………..จังหวัด……………...…
โทรศัพท์…………………………… โทรสาร………………………………
ข้อ ๒. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลไม้ยา ว่าด้วย การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ………………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่………..เดือน………………………………พ.ศ………….……….
ออกให้ ณ วันที่…….……..เดือน……………….….…พ.ศ……………
(ลงชื่อ)……………………...………………..
(……………………………….…….)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย
(๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

แบบ สม.๔
เลขที.่ ............เล่มที่.............ปี.....................

คาขออนุญาตการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่...................................................
วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................
ข้าพเจ้า.........................................................อายุ...................ปี สัญชาติ..................................
อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่ท.ี่ ....................ตรอก / ซอย.........................ถนน.....................................
ตาบล / แขวง........................................อาเภอ / เขต......................................จังหวัด.........................................
โทรศัพท์..............................................................
โดยใช้ชื่อประกอบกิจการว่า...................................................................................................
จานวนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ...............คัน จานวนคนงาน............คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่..............
หมู่ที่..................ตาบล................................อาเภอ....................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์............................................................
ขอยื่นคาขอต่อ นายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์.....................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .........................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

