เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองบางบัวทอง
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

1

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑
-----------------------------------------หลักการ
ให้มเี ทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง ว่าด้วย การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรกาหนด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต
และค่าธรรมเนียมในการบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม การปฏิบัติ
การเก็บขน ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคอันอาจเกิด จากสิ่งปฏิกู ลและมูลฝอย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญั ติ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๔ , ๗ , ๑๘ ,
๑๙ , ๒๐ , ๖๑ , ๖๘ , ๗๑ ,๗๓ และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ ,
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
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...........................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญ ญั ติ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ว่าด้วย การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พุทธศักราช ๒๕๖๑
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญั ติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญ ญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยได้รับความเห็นชอบของสภาเทศบาล
เมืองบางบัวทอง และผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ เทศบัญ ญั ตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง และให้ใช้บังคับ ตั้งแต่
วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บหรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต รา
ไว้ในเทศบัญญัติน้ี ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ใี ห้ใช้เทศบัญญัติน้แี ทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัติน้ี
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่ เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น ที่ ข องเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือ
สิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรืออาจใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความถึง นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความถึ ง เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”
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ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการเกี่ยวกับการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั้ง ที่มีและไม่มี
ลักษณะเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอานาจการปกครองของ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ยกเว้นระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่จัดสร้างโดยเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เอง
ข้อ ๖ การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้เป็นอานาจ
ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ในการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง เทศบาลเมืองบางบัวทองอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ขอ้ ตกลงร่วมกันได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลเมืองบางบัวทองอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุ มดูแลของเทศบาลเมืองบางบัวทองหรืออาจอนุญ าตให้บุคคลใดเป็นผู้
ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๑๐ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผู้ดาเนินกิจการรั บทาการเก็บ ขน หรือ
กาจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง มอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การ
อนุ ญ าตให้ บุ ค คลใดด าเนิ น กิ จ การโดยท าเป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได้ รั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด
ค่าบริการในเขตอานาจของเทศบาลเมืองบางบัวทองและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการ เก็บ
ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลเมืองบางบัวทองมอบให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลเมืองบางบัวทองตามอัตราที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็ บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
เทศบาลเมืองบางบัวทอง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดถ่ า ย เท ทิ้ ง หรื อ ท าให้ มี สิ่ ง ป ฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะ เว้นแต่ในสถานที่ซึ่งทางเทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดไว้ให้
(๒) ห้ามผู้ใดนาหรือขนย้ายสิ่งปฏิกูลไปในสถานที่สาธารณะหรือทางสาธารณะใด ๆ
เว้ น แต่ จ ะได้ บ รรจุ ใ นภาชนะหรื อ ที่ เ ก็ บ มิ ด ชิ ด โดยไม่ ใ ห้ สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ กลิ่ นเหม็ น รั่ ว ออกมาข้ า งนอก
ในการขนย้ายต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองบางบัวทองและต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาลตาม
อัตราค่าธรรมเนียมที่ได้กาหนดไว้
(๓)
ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย หรือที่รองรับขยะ
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(๔) เจ้ าของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคาร หรือ สถานที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ ร องรับ สิ่ งปฏิ กู ล
ซึ่งรวมถึงส้วม บ่อน้าทิง้ ทางระบายน้า และที่รองรับมูลฝอย เช่น ถังขยะและที่รวบรวมขยะ
(๕) ในอาคารต้องมีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามหลักสุขอนามัย ดังนี้
(๕.๑) ตัวส้วมต้องมีความแข็งแรง มิดชิด
(๕.๒) ห้องส้วมต้องมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ตารางเมตร
(๕.๓) พื้นต้องทาด้วยวัสดุแข็งแรง ทาความสะอาดง่าย มีความลาดเอียงอย่าง
น้อย ๑ : ๒๐๐ เซนติเมตร และมีจุดระบายน้าอยู่ในตาแหน่งที่ต่าสุดของพืน้ ห้อง
(๕.๔) มี ช่ อ งระบายอากาศอย่ า งน้ อ ย ๑๐% ของพื้ น ที่ แ ละมี แ สงสว่ า ง
อย่างน้อย ๕ ฟุตต่อ ๑ แรงเทียน
(๕.๕) มีหัวส้วมชนิดสามารถป้องกันกลิ่นและแมลงพาหะได้
(๕.๖) มีท่อระบายอุจจาระจากหัวส้วมลงสู่บ่อเกรอะ ร่องซึมใต้พื้นดิน ถังกรอง
ระบบบาบัดน้าเสีย หรืออื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
(๕.๗) ฐานส้วมมีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว
สูงเหนือหลังคาห้องส้วม
ข้อ ๑๐ ผู้ใดจะดาเนินกิจการรับเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบางบัว
ทองโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องได้รับอนุญ าตจาก
เทศบาลเมืองบางบัวทอง และต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่เทศบาลกาหนด
ผู้ได้รับอนุญ าตต้องไม่ให้บุคคลภายนอกดาเนินกิจการแทนผู้ได้รับ อนุญ าต ในลักษณะ
ที่เป็นการรับดาเนินการในลักษณะช่วง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ข้อ ๑๑ ผู้ใดจะขออนุญาตดาเนินกิจการรถเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จะต้องยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จและสาเนาทะเบียนบ้านของ
ผูข้ อรับใบอนุญาต
(๒) สาเนาใบทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)/ทะเบียนพาณิชย์
(๓) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
(๕) หนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
(๖) หนังสือยินยอมให้ทิง้ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ข้อ ๑๒ ผูข้ อใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๑ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผูข้ อรับใบอนุญาตดาเนินกิจการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
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๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกู ลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกั นกลิ่น
เหม็นและสัตว์แมลงพาหะนาโรคได้ มีฝาปิดเปิดอยู่ด้านบน
๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตัง้ มาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่รั่วซึม
๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้า ไม้กวาด น้ายาฆ่าเชื้อ
โรค (เช่น ไลโซน ๕ %)
๑.๑.๖) ต้องจัด ให้มี ก ารแสดงข้อความที่ตั วพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิ กู ลให้ รู้ว่าเป็ น
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกู ล เช่น “รถดู ดสิ่งปฏิกู ล ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญ าตประกอบ
กิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผูอ้ อกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้
ชัดเจนตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทองประกาศกาหนด
(๑.๒) ต้ อ งจั ด ให้ มี เ สื้ อ คลุ ม ถุ ง มื อ ยาง รองเท้ า หนั ง ยางหุ้ ม สู ง ถึ ง แข้ ง ส าห รั บ
ผูป้ ฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณีที่ไม่มรี ะบบกาจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนาสิ่งปฏิกูล
ไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(๒) ผูข้ อรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
(๒.๑) ผู้ใดที่ขอรับใบอนุญ าตประกอบกิจการต้องไม่มีประวัติ ถู กดาเนินคดีด้านการ
จัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
(๒.๒) ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะดังนี้
๒.๒.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม
มีลักษณะปกปิดเป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่ายและทาความสะอาดง่าย
๒.๒.๒) มี ก ารป้ อ งกั น หรื อ มี ก ารติ ด ตั้ งภาชนะรองรับ น้ าจากมู ล ฝอย เพื่ อ มิ ใ ห้
รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และนาน้าเสียจากมูลฝอยไปบาบัดในระบบบาบัดน้าเสีย
๒.๒.๓) มี สั ญ ลั ก ษณ์ ห รือ สั ญ ญาณไฟวับ วาบติด ไว้ป ระจายานพาหนะชนิ ด ไม่
ก่อให้เกิดความราคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญ ญาณขณะปฏิบั ติงานเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ
๒.๒.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีความปลอดภัยสาหรับการปฏิบัติงาน
ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน
(๒.๓) ผูข้ ับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขน เก็บมูลฝอย
๒.๓.๑) ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
๒.๓.๒) ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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๒.๓.๓) ต้ อ งจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลที่ เ หมาะสมส าหรั บ
ผูป้ ฏิบัติงานในขณะทาหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บ ขนมูลฝอย
ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับ คาขอรับใบอนุญ าตหรือคาขอต่อใบอนุญ าต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์ นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ ผู้ขออนุญ าตแก้ไขให้ถู ก ต้องและสมบูรณ์ ในคราวเดีย วกั น และในกรณี
จาเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ ผู้ขออนุญ าตก็ ให้ ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ ถู ก ต้องหรือความไม่
สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือ
แจ้งค าสั่งไม่อนุญ าตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญ าตทราบภายในสามสิบ วันนับแต่วันได้รับ คาขอซึ่งมี
รายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้า
วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๕ ในการดาเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกู ล ต้องควบคุมให้ผู้ป ฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุ งมือยาง
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทาความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จสิน้ การปฏิบัติงานประจาวัน
(๑.๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกู ล โดยหลังจากสูบสิ่งปฏิกู ลเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้ทาการสูบน้าสะอาดจากถัง เพื่อล้างภายในท่อหรือสายดูด และทาความสะอาดท่อหรือ
สายดูดด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๒ %)
(๑.๓) ต้อ งล้ างมื อด้ วยสบู่ ทุก ครั้งหลังสู บ สิ่งปฏิกู ลแต่ ละครั้ง และท าความสะอาด
ร่างกายในส่วนที่เปรอะเปื้อน
(๑.๔) ทาความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สาหรับน้าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบาบัดหรือกาจัดด้วยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิง้ สูส่ าธารณะ
(๑.๕) กรณีที่สิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดให้ทาการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไล
โซน ๒ %) แล้วทาความสะอาดด้วยน้า
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(๑.๖) มี ก ารตรวจสุ ขภาพของผู้ ป ฏิ บั ติงานขนถ่ ายสิ่ งปฏิ กู ล อย่ างน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง
โดยเฉพาะการตรวจสอบโรคระบบทางเดินอาหาร
(๑.๗) ผู้ขออนุ ญ าตและผู้ป ฏิบั ติงานต้ องได้รับ การอบรมเกี่ย วกั บ งานที่ป ฏิบั ติจาก
ราชการส่วนท้องถิ่นที่กาหนด
(๑.๘) ต้องดูแลมิให้ข้อความบนตัวถังรถลบเลือน
(๑.๙) ห้ามนารถไปใช้กิจการอื่น
(๒) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน มูลฝอย
(๒.๑) ให้ แ ยกขนมู ล ฝอยตามประเภทการคั ด แยกมู ล ฝอยอย่ า งน้ อ ย ๓ ประเภท
ประกอบด้วย มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือ
กาหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทองกาหนด
(๒.๒) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มลี ักษณะตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ ๑๒ (๒)
(๒.๓) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ ที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มี
ความลาดเอียง น้าไม่ท่วมขัง ทาความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้าเสียเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย
และมีการป้องกันเหตุราคาญที่อาจเกิดขึ้น
(๒.๔) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเป็นการเฉพาะ มีขนาด
กว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้าเสีย จากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้าเสีย เว้นแต่
อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
(๒.๕) ต้องทาความสะอาดบริเวณที่จอดรถเก็บยานพาหนะและล้างทาความสะอาด
ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป เป็นประจาทุกวัน
ข้ อ ๑๖ บรรดาใบอนุ ญ าตที่ อ อกให้ ต ามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ มี อ ายุ ห นึ่ งปี นั บ แต่ วัน ที่ อ อก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลเมืองบางบัวทองเท่านั้น
การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต
การขอต่ อ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนด
ไว้ท้ายเทศบัญ ญั ตินี้ในวันที่ มารับใบอนุญ าตสาหรับ กรณี ที่เป็ นการขอรับ ใบอนุญ าตครั้งแรก หรือก่ อ น
ใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ชาระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั่นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ง
ต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกิ น กว่าสองครั้ง ให้ เจ้าพนั ก งานท้อ งถิ่ นมี อานาจสั่งให้ ผู้นั้ นหยุ ดการดาเนิ น กิจ การไว้จนกว่าจะได้ เสี ย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
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ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญ ญั ตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล
เมืองบางบัวทอง
ข้ อ ๑๙ ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ เป็ น ผู้ ด าเนิ น กิ จ การตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ จ ะพึ ง เรี ย กเก็ บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขัน้ สูงตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญ าตสูญ หาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรื อ
ชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี
การขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุ ญ าตให้ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผยู้ ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการ
แจ้ ง ความต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาต นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๒ ในกรณี ที่ป รากฏว่าผู้รับ ใบอนุญ าตตามเทศบัญ ญั ตินี้ ไม่ป ฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบั ญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้
งานใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ ออกตามพระราชบัญ ญั ติก ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบั ญ ญั ตินี้หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญ ญั ตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
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ข้อ ๒๔ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตทราบ ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต หรือ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตไม่ ย อมรับ ค าสั่ งดั งกล่ าวให้ ส่ งค าสั่ ง
ทางไปรษณี ย์ตอบรับ หรือให้ปิด ค าสั่ งนั้นไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานัก งานท าการ
ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตและให้ ถื อ ว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได้ ท ราบค าสั่ ง แ ล้ ว ตั้ ง แต่ เ วลาที่ ค าสั่ ง ไปถึ ง
หรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๖ เจ้าของผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการ
เก็ บ ขนสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ งบางบั ว ทอง หรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารของผู้ ได้ รั บ
ใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิด ค่าบริก ารต้องด าเนินการเก็ บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกู ล หรือมูลฝอย ให้ ถู กต้องด้วย
สุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๒๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่ อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอานาจของ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง ต้องระวางโทษ
ตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๙ ให้นายกเทศมนตรี เมืองบางบัวทองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญั ตินี้
และให้มอี านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ) .............................................
(
)
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง

(ลงชื่อ) .....................................
(
)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พุทธศักราช ๒๕๖๑
อันดับ
รายการ
๑ อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ ๘
๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึง่ ๆ
คิดในอัตรา
ลูกบาศก์เมตรละ
๑.๑.๑) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร
๑.๑.๒) เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
๒) กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ
๓)กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ลิตร
เดือนละ
๔)กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ลิตร
เดือนละ
๕) กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
๖) กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ลิตร เดือนละ
๗)กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ
๘)กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ลิตร เดือนละ
๙) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ
(เศษไม่เกิ น ๑๐ ลิตร ให้คิ ดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิ น ๑๐ ลิตร ให้ คิดเป็ น
หนึ่งหน่วย)
๑๐) กรณีที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑
ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
๑๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก
ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิด
เป็นหนึ่งหน่วย)

บาท

๕๐๐
๒๕๐
๕๐๐

๓๐
๕๐
๗๐
๙๐
๑๒๐
๔๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐

๓,๒๕๐
๓,๒๕๐
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๒

(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ
๑) กรณีที่มปี ริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ครั้งละ
๒) กรณีที่มปี ริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แค่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
๓) กรณี ที่ มี ป ริ ม าณเกิ น ๑ ลู ก บาศก์ เมตร ให้ คิ ด เป็ น หน่ วย ทุ ก ๆ
ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิด
เป็นหนึ่งหน่วย)
ค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญ าตด าเนิ นกิ จการตามข้ อ ๑๗ โดยท าเป็ นธุรกิ จหรื อ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
๒.๑ รับทาการจัดเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
ฉบับละ
๒.๒ รับทาการจัดเก็บ ขน มูลฝอย
ฉบับละ

บัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง

๑๒๕
๒๔๕
๒๔๕

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
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ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พุทธศักราช ๒๕๖๑
อันดับ
รายการ
๒ อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ ๑๙
๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
คิดในอัตรา
ลูกบาศก์เมตรละ
๑.๑.๑) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร
๑.๑.๒) เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
๒) กรณี ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิด
เป็นหน่วยทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ
(เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
๓) กรณี ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑
ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ
๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิด
เป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ
๑) กรณีที่มปี ริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ครั้งละ
๒) กรณีที่มปี ริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แค่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
๓) กรณี ที่ มี ป ริ ม าณเกิ น ๑ ลู ก บาศก์ เมตร ให้ คิ ด เป็ น หน่ วย ทุ ก ๆ
ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิด
เป็นหนึ่งหน่วย)

แบบคาขอรับใบอนุญาต

บาท

๕๐๐

๖๕
๖๕

๓,๒๕๐
๓,๒๕๐

๑๒๕
๒๔๕
๒๔๕
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ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลขที่รับ............./.............

เขียนที่ ………………....………………………
วันที่ ……. เดือน …….………………..พ.ศ. ……………

ข้าพเจ้า …………………….....................………………… อายุ ……………… ปี สัญชาติ …………………. อยู่
บ้านเลขที่ ……………หมูท่ ี่ ..…… ตรอก/ซอย …….....................…………… ถนน ……………………………………… ตาบล
…………………อาเภอ ………………………… จังหวัด ………………………. หมายเลขโทรศัพท์ ....…………………
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดย
ทาเป็นธุรกิจประเภท
[ ] เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกาจัดที่ ………………......................…………………………………
[ ] เก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่ …………….............………………………
[ ] เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งกาจัดที่ …..………………………….....................……………………
[ ] เก็บขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่ ………………….............………………….
ต่อนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 …………………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนีเ้ ป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) …………………………………… ผูข้ อรับใบอนุญาต
(…….…………………………….)
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ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี้
…….…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ
..……………………………………………………………........................………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ……………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(………………………………….)
ตาแหน่ง ………………………………. วันที่ ………/………/………

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ) ………………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(………………………….…………)
ตาแหน่ง ……………………………... วันที่ ………/………/………
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แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………....................
วันที…่ … เดือน………..........…………… พ.ศ. ……………
ข้าพเจ้า …………………………....................…………… อายุ ……………… ปี สัญชาติ …………………. อยู่
บ้านเลขที่ ……………หมูท่ ี่ .......…… ตรอก/ซอย ………....................………… ถนน …………………………….....ตาบล
…………………อาเภอ ……………………… จังหวัด …………………….. หมายเลขโทรศัพท์ ………………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท
…………...............……………….............................................……………… ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………………… เลขที่
……………../…………. ออกให้เมือ่ วันที่ ..…..…..เดือน ..……….……………พ.ศ…….… ต่อนายกเทศมนตรีเมืองบางบัว
ทอง
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนีค้ ือ
1. สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
๓.๑ ……………………………………………………………………………………………
๓.๒ …………………..……………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนีเ้ ป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ……………………………………….…… ผูข้ อรับใบอนุญาต
(…………………………..……………….)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต
เพราะ ……………………………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ………………………………เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(………………………………)
ตาแหน่ง …………………………… วันที่ ….…./….…./……..

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

(ลงชื่อ) ………………………………………
(………………………………….)
ตาแหน่ง……………………………………….
วันที่ …………/…………/…………
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เล่มที่…........…เลขที่............ปี..............
อนุญาตให้...........................................................อายุ............ปี สัญชาติ..............
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่......................................................อยู่บ้านเลขที.่ ...................หมู่ที.่ .......
ตรอก/ซอย.....................................ถนน..........................................ตาบล.........................................
อาเภอ..........................................จังหวัด....................................โทรศัพท์.......................................…
ข้อ ๑. ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท..................................................................................................ค่าธรรมเนียม................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที่..............ลงวันที่.......เดือน......................................พ.ศ..................
ดาเนินกิจการค้ามีชื่อ............................................................ทะเบียนการค้าเลขที่...............................
ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่..................................หมู่ที่................................ตาบล..........................................
อาเภอ.........................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์................................…
ข้อ ๒ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้
๑) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐
๒)..............................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนีใ้ ห้ใช้ได้ถึงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ...........
ออกให้ ณ วันที่...... เดือน..........พ.ศ...............
(ลงชื่อ).........................................................
(.....................................................)
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง

คาเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ ว้ในที่เปิดเผย เห็นได้งา่ ย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต
๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ มิฉะนั้นต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

