บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงสําโรง
เรื่องการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
..........................................................................

หลักการ
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๕๘ เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล สถานการณ สภาพแวดลอมของ
ชุมชน และสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน คณะผูบริหารทองถิ่น ขอเสนอรางเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน
และกําจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูล ฝอย (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา
เห็นชอบและนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพื่ออนุมัติใชเปนเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลบึงสําโรง

เหตุผล
โดยเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย การหามถายเท หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งเปนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยกําหนดใหมีสิ่ง
รองรับ สิ่ ง ปฏิกูล หรือ มูล ฝอยตามที่ห รือทางสาธารณะ และสถานที่เ อกชน หรื อใหเ จ าของหรือ ผู
ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพ หรือลักษณะการใชอาคาร
หรือสถานที่นั้น ๆ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อใหผูรับใบอนุญาตเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยปฏิบัติ และการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ตลอดจนหลักเกณฑในการออก
ใบอนุญาต การขอตอใบอนุญาตการออกใบแทนใบอนุญาต อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ เพื่อประโยชน
ในการควบคุม หรือกํากับดูแล และรักษาความสะอาด ซึ่งการดําเนินการดังกลาว มาตรา ๗ มาตรา ๒๐
มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การใหบริการ เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกั บ มาตรา ๖๐ แห ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติใหตราเปนเทศ
บัญญัติ จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้บังคับใชตอไป

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงสําโรง
เรื่องการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
....................................................

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ เทศบาลตําบลบึงสําโรง โดย
ได รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลตํ า บลบึ ง สํ าโรง และได รั บ อนุมั ติ จ ากผู ว าราชการจัง หวั ด
นครราชสีมา จึงออกเปนเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงสําโรง เรื่องการเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบึงสําโรง นับแตวันที่ไดประกาศไวโดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบึงสําโรง แลว ๗ วัน
ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่นๆ ในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศ
บัญญัติหรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูซึ่งไดรับการแตง ตั้ง จากเจาพนัก งานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นนั้น ใหมีอํานาจปฏิบัติการตรวจตรา
กํากับดูแล ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในทองถิ่นที่ใชเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มู ล ฝอย” หมายความว า เศษกระดาษ เศษผ า เศษอาหาร เศษสิ น ค า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น
“มูลฝอยอันตราย” หมายความวา มูลฝอยที่มีองคประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางสวน
ที่อาจทําใหเ กิดอันตราย อันเนื่องมาจากปริมาณความเขม ขน คุณภาพ ทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ
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เชน ประเภทติดไฟงาย สารกัดกรอน สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ วัตถุระเบิด
สารที่สามารถถูกชะลางได กากกัมมันตรังสี และประเภทที่ทําใหเกิดโรค
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความ
เขมขนซึ่งถาสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได
และใหหมายความรวมถึงสิ่งดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทยและการรัก ษาพยาบาล การใหภูมิคุมกั นโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และตรวจ
ชันสูตรศพหรือซากสัตวรวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนแผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตร
ศพหรือซากสัตวและการใชสัตวทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวย
แกวสไลดและแผนกระจกปดสไลด
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือดผลิตภัณฑที่ได
จากเลือด สารน้ําจากรางกายมนุษยหรือสัตวหรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สําลี ผากอต ผา
ตางๆและทอยาง
(๔)มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชประโยชนเขาอยูหรือใชสอยได
ขอ ๕ หามผูใด ถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
นอกจากในที่ที่เทศบาลตําบลบึงสําโรงอนุญาตใหจัดตั้งหรือจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ
ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอยในสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถานในครอบครองของตน ที่รองรับสิ่งปฏิกูล มูลฝอยตอง
ไมรั่ว และมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตวได ตลอดจนถูกสุขลักษณะตามแบบซึ่งเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ
หามมิใหผูใดถาย เท คุย เขี่ย ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกที่รองรับสิ่ ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดใหมีขึ้น เวนแตเปนการกระทํา
ของเจาหนาที่เทศบาลตําบลบึงสําโรง ในอํานาจหนาที่ห รือบุคคลที่ไดรับ อนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ขอ ๗ หามมิใหผูใด ถาย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย
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ขอ ๘ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานที่ หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนมูลฝอย หรือ
สิ่งปฏิกูลไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกคาธรรมเนียมเก็บขนเมื่อไดมีหนังสือ
แจงแก ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน หรือเมื่อได
ประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ณ ที่เปดเผย ในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวา ๓
แหง เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน นับ แตวันประกาศแลว ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือ
เคหสถานจะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น เก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจาก
สถานที่ อาคาร หรือเคหสถานซึ่ง ตนครอบครอง โดยเสียคาธรรมเนียม เก็บ ขน ตามอัตราที่ได
กําหนดไวทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงสําโรง
ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับจางเก็บ ขน มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากสถานที่ อาคาร หรือ
เคหสถานซึ่งอยูในเขตเก็บ ขน มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศแลวตาม ขอ
๘ เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา
ขอ ๑๐ ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูลตามขอ ๘ และผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมิได
กําหนดใหกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามขอ ๘ ตองกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ตามคําแนะนําของ
เจาพนัก งานสาธารณสุขหรือเจาพนัก งานทองถิ่น โดยการเผาหรือฝง หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอ
สุขลักษณะ
ขอ ๑๑ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบึงสําโรง ทําการขน คุย เขี่ย
มูลฝอยในที่รองรับ รถขน หรือสถานที่เทมูลฝอยใดๆของเทศบาลตําบลบึงสําโรง
ขอ ๑๒ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ในขอ ๙ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริก าร เวนแตจ ะไดรับ อนุญ าตจากเจา
พนักงานทองถิ่น
๑๓.๑ กิจการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล
๑๓.๑.๑ รถขนถายสิ่งปฏิกูล ตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
๑๓.๑.๒ รถขนถายสิ่งปฏิกูลตองมี ดังนี้
(๑) สวนของรถที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิด สามารถปองกัน
กลิ่นและสัตวแมลงนําโรคไดและมีฝาปดอยูดานบน

-๔-

(๒) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลควรอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
(๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
(๔) รถขนถายสิ่งปฏิกูลตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ
ดังนี้
รถขนถายสิ่งปฏิกูล
ปริมาตร บรรจุ.....................ลูกบาศกเมตร
ไดรับอนุญาตจากเทศบาลตําบลบึงสําโรง
ใบอนุญาต เลขที่............/....................
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท
(ดวยตัวหนังสือขนาดที่เห็นไดชัดเจน)
(ดวยตัวหนังสือขนาดที่เห็นไดชัดเจน)
(๕) มีอุป กรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถัง ตักน้ํา ไมกวาด
น้ํายาฆาเชื้อโรคที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
๑๓.๑.๓ ตองมีสถานที่ ระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยแหลงกําจัดนั้น
จะตองไมกอเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
๑๓.๑.๔ กรณีที่สิ่งปฏิกูล เรี่ยราด ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคที่
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและกอผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม แลวทําความสะอาดตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่
ขอ ๑๔ ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ตองยื่นเรื่องตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังตอไปนี้
(๑)บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง จํานวน ๒ ชุด
(๒)ทะเบียนบาน พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง จํานวน ๒ ชุด
(๓)สําเนาทะเบียนรับ รองการจดทะเบีย นนิติ บุคคล พร อมแสดงบัต รประจํ าตั ว
ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
(๔)หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง
ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหดําเนินกิจ การรับ ทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาตและใหใชไดเพียงเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบึงสําโรง

-๕-

การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียม
แลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานจะสั่งตออายุใบอนุญาต
ขอ ๑๖ ผูรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญ าตไว โดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถาน
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธี การ
และเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ร ะบุไวในใบอนุญ าตในเรื่องที่กําหนดไวเ กี่ ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญ าตนั้น เจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๑๙ เจ าพนัก งานทองถิ่น มีอํ านาจออกคํ าสั่ ง เพิก ถอนใบอนุญ าตเมื่อ ปรากฏวา ผูรั บ
ใบอนุญาต
(๑)ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุจะตองถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก
(๒)ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓)ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ หรือเงือนไขที่ระบุไวในเรื่องที่กําหนดไว เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่ไมเหมาะสมกับการ
ดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต สําหรับการประกอบกิจการที่เพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุร กิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริก าร ที่ได ออกกอนวันที่ใชเทศ
บัญญัตินี้ ใหคงใชตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น

-๖-

ขอ ๒๒ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง มีหนาที่รักษาการ และใหมีอํานาจออกหนังสือสั่ง
การเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลมที่..............เลขที.่ ...............ป..................
อนุญาตให...............................................................................................อายุ...............ป สัญชาติ...............
บานเลขที่....................หมูที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน........................ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................โทรศัพท................................โทรสาร...........................
ขอ ๑ ประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภท............................
คาธรรมเนียม....................................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที.่ .........เลขที.่ ........ลงวันที่..........................................
โดยชื่อสถานประกอบการวา.......................................................................พื้นที่ประกอบการ.................ตารางเมตร
กําลังเครื่องจักร.................................................แรงมา จํานวนคนงาน................คน ตั้งอยู ณ เลขที.่ ...................
หมูที่..............ตรอก/ซอย...................ถนน...................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต............................
จังหวัด...................................โทรศัพท..................................โทรสาร.........................................................................
ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงสําโรง เรื่องการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/หลักเกณฑ/ขอกําหนด/ขอกฎหมาย/คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น โดยเครงครัด
(๓) ปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น โดย
เครงครัด
(๔) ตองใหความรวมมือกับเทศบาลตําบลบึงสําโรงตามที่เทศบาลตําบลบึงสําโรงรองขอโดยไมมีขอแมใดๆ
ทั้งสิ้น
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที.่ ...........เดือน............................พ.ศ. .................
ออกให ณ วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
เจาพนักงานทองถิ่น
.

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงสําโรง เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
ลําดับที่
๑
๑.๑

๑.๒

๑.๓

รายการ
อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔)
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆเศษของลูกบาศกเมตร
แรกและลูกบาศกเมตรตอๆไปลูกบาศกเมตรละ
ก. เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
ข. เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร
ก. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน
-วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ
เดือนละ
ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร
ข. คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว
-ครั้งหนึ่งๆไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ครั้งละ
-ครั้งหนึ่งๆเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและ
ลูกบาศกเมตรละ
ขนทุกๆลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร
คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
ก. คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน
-กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร
เดือนละ
-กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือ
มีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม
หรือทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัมหรือ
แตละ ๑๓ ลิตร
เดือนละ
ข. คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้ เปนครั้งคราว
-คาเก็บและขนแตละครั้ง
ครั้งละ
(ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
-กรณีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือ
มีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก
ครั้งละ
-กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือ
เกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดคาเก็บขนเพิ่มขึ้นในอัตราทุกๆ
๗๕ กิโลกรัม หรือทุกๆ ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ
๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร
หนวยละ

คาธรรมเนียม (บาท)
๒๕๐
๑๕๐
๒๐
๒๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๕๐
๑๕๐

๓๐๐

๓๐๐
๓,๐๐๐
๔๐๐

๔๐๐

ลําดับที่
๒

รายการ
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ก. รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
ค. รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
ง. รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ

คาธรรมเนียม(บาท)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

