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หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 
 

เหตุผล  

ดวยเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญ เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีขอกําหนดท่ี
ไมครอบคลุมหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน จึงไม
สามารถนํามาใชบังคับในสถานการณปจจุบันไดอยางเหมาะสม จึงมีความจําเปนตองยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและ
การจัดระเบียบในการเก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จึงมีความจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
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โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญ วาดวยเรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและ
มูลฝอย ใหสอดคลองกับขอกฎหมาย และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบันของตําบลบึงเจริญ 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๕ ประกอบ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
และผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลนี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญ เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ....”  
  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ เมื่อไดประกาศไวในที่เปดเผย ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญแลว 7 วัน 
  ขอ ๓ ใหยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญ เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.     
๒๕61  ใหใชเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจรญิ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... นี้แทน  
  ขอ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศ
บัญญัตเิทศบาลตําบลนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญน้ี  ใหใช เทศบัญญัติเทศบาลตําบล
บึงเจริญนี้แทน  
  ขอ ๕ ในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญนี้ 
  “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุพลาสติกภาชนะท่ี
ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอันใดซึ่งเปนสิ่งโสโครก
หรอืมีกลิ่นเหม็น 
  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรตีําบลบึงเจริญ 
  “เจ าพ นั ก งาน ส า ธารณ สุ ข ” ห ม ายค วาม ว า  เจ าพ นั ก งาน ซึ่ ง ได รับ ก ารแ ต ง ต้ั งจ าก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “อาค าร” หม ายความว า  ตึ ก  บ าน  เรื อน  โรง ร าน  แพ  คลั งสิ น ค า  สํ านั ก งาน  ห รือ 
สิ่งที่สรางข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได  

 
 
 

 



 

๒ 
 

  “ผูกอใหเกิดมูลฝอยทั่วไป”หมายความวา ประชาชน  เจาของ  หรือผูครอบครอง อาคาร  สถาน
ประกอบการ  สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรอืสถานที่ใดๆท่ีเปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป 

“ผูดําเนินการ”หมายความวา ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่น 
อ่ืน รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการ เก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย
ท่ัวไปในเขตพื้นที่ของราชการสวนทองถิ่น หรือทํารวมกับราชการสวนทองถ่ิน 

“ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
“เทศบัญญัติ” หมายความวา เทศบัญญัติตําบลบึงเจรญิ 
“น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไปซึ่ง 

อาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 
 
                                  หมวดที่ 1 
                                  บททั่วไป 

 
ขอ ๖ การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ ใหเปนอํานาจของเทศบาล

ตําบลบึงเจริญ  
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเทศบาลตําบลบึงเจริญ อาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตําบลบึงเจริญ อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน

ภายใตการควบคุมดแูลของเทศบาลตําบลบึงเจริญ หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน 
หรอืกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้ และขอ ๑๐ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสีย
อันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน   

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดมูลฝอยหรือ
มูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลตําบลบึงเจรญิ มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใด
ดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน  
  ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือ
กําจัดมูลฝอยหรือมูลฝอยของเทศบาลตําบลบึงเจริญ หรือเขตพ้ืนที่ที่ เทศบาลตําบลบึงเจริญ มอบใหบุคคลอื่น
ดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกเทศบาลตําบลบึงเจริญ ตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบล ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยเทศบาลตําบลบึงเจริญ จะตอง
ดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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   หมวดที่ 2 
      การเก็บ  ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 
 

ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด 
มูลฝอย ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยหรือมูลฝอยใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
การจัดการมูลฝอยหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตาม เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญ ดังตอไปนี้ 

 (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย เท ทิ้ง กอง หรือทําใหมี ข้ึนซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
นอกจากในที่ที่เทศบาลตําบลบึงเจรญิจัดไวให 

 (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ
อยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 (๓) หามมิใหผูใดลักลอบ หรือทําการถาย เท  ทิ้ง กอง หรือทําใหมีข้ึนซึ่งมูลฝอย ในอาคาร สถานท่ี 
หรอืท่ีดินวางอันเปนของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอื่น 

 (๔) หามมิใหผูใดทําการขน คุย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่
สาธารณะอ่ืนใดของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ เวนแตจะเปนการกระทําของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลบึงเจริญ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 (๕) หากผูครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสมจนกอใหเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ ขน และกําจัด ตามคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด  เมื่อพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวแลว หากผูครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินวางเปลานั้นยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลว
เสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ทําการเก็บขนมูลฝอยหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจาก
สถานท่ีดังกลาว และผูครอบครองอาคารสถานที่หรือที่ดินวางเปลาน้ัน ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทาย
เทศบัญญัติเทศบาลตาํบลบึงเจริญ นี้  

(๖) หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยหรือมูลฝอยโดยทํา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญจะตองยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้  

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรฐัวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบาน 
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี

เกี่ยวของ 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ไดรับใบอนุญาตและมีการดําเนิน

กิจการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 
(๕) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน 

ความพรอมดานกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และวิธีการบริหารจัดการ 
(๖) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี เทศบาลตาํบลบึงเจริญกําหนด 



 

๔                    
                                                        หมวดที่ 3 

            กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 
ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตาม ขอ ๑๐ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย  

                          (๑.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอย ตองมีลักษณะดังนี้  
(๑.๑.๑) ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยที่มีความเหนียวแนน ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไม 

ร่ัวซึม ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกมีความแข็งแรงทนทาน  ไมร่ัวซึม  ลักษณะปกปด เปนแบบที่
งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

(๑.๑.๒) มกีารปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพื่อมิใหร่ัวไหลตลอด 
การปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมลูฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

(๑.๑.๓) มสีัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะชนิด  ไมกอใหเกิด 
ความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

(๑.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ขนถาย 
มูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะ
ปฏิบัติงาน 
                         (๑.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

(๑.๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 
(๑.๒.๒) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน  

ในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บ ขนมูลฝอย 
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

              (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใชกําจัดมูลฝอย 
              (๒.๒) หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอย  ตองกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย

วิธีดังตอไปนี้  แตวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนและของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

                   (๒.๒.๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒.๒.๒) การเผาในเตาเผา 
(๒.๒.๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 
(๒.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน 

   (๒.๒.๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๒.๓) ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองตนกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูล
ฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

  (๒.๔) การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสขุภาพและสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
(๒.๔.๑) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตองดําเนนิการใหถูก 

สุขลักษณะและมีหลักเกณฑ ดงันี้ 
(๑) สถานท่ีตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี ๑ และชั้นท่ี ๒ หางจากสนามบิน   

บอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตนํ้าประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหลงทองเท่ียวอื่นๆ ในกรณีเปน
พ้ืนที่ลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมีมาตรการปองกันและแกไขเพื่อไมให  สงผลกระทบ
ตอสขุภาพและสิ่งแวดลอม 



 

 
๕ 

 
(๒) มีพื้นท่ีฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ จัดเปนพื้นที่สําหรับปลูก 

ตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหากลิ่นรบกวน 
(๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัดกนบอ 

ดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 
(๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถ 

ปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย ใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  (๕) มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอ่ืน  และปดการ ฝงกลบเมื่อ

บอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร  หรือวัสดุอื่นท่ีเหมาะสม เพื่อ
ปองกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนาโรค  รวมท้ัง ไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

(๖) มีการปองกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดาํเนินงาน  ความ 
สั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนตอชุมชนตลอดจนไมเปน  แหลง
เพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบและมีระบบเผาทําลายกาซ  
หรอืมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

(๘) มีบอสาํหรบัตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวางการดาํเนินการฝง 
กลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก ๖ เดือน  กรณีที่มีการปดบอฝงกลบแลวใหมี การตรวจสอบ ปละ ๑ 
ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา ๕ ป 

(๒.๔.๒) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาในเตาเผา ตองดาํเนินการให  ถูกสุขลักษณะและมี 
หลักเกณฑ ดังนี้ 

(๑) สถานท่ีตั้งเหมาะสม ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ ๔.๓ มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับ 
กระบวนการเผามูลฝอย  มีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอย ที่ตองดวยสุขลักษณะ ดังนี้ 
                         (ก) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ สามารถบรรจุมูลฝอยได ไมนอยกวา ๒ วัน  
มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวม ขนถาย อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบรโิภคและสถานท่ีประกอบอาหาร 
                         (ข) พื้น ผนัง เรียบ ทําดวยวัสดุท่ีทนทาน ทําความสะอาดงาย มีลักษณะปดมิดชิด สามารถ
ปองกันสัตวและแมลงพาหะนาโรค การระบายอากาศดี 
                         (ค) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคารไมถูกบังคับใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

      (ง) ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 
              (จ) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยมีขอความท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเจนวา 

“ท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดแูลรกัษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ ๑ คร้ัง 
          (๓) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยจัดเปนพื้นที่สําหรับปลูกตนไม  

ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากลิ่นรบกวน 
          (๔) ตองเผามูลฝอยท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา ๘๕๐ องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่

ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ 



 

          
๖ 

(๕) มีการปองกันกลิน่  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน ความ 
สั่นสะเทือน เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปน แหลงเพาะพันธุ
สัตวและแมลงพาหะนําโรค 

          (๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กําจัดใหได
มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

          (๗) มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลท่ีมี การปองกันน้ําชะขี้เถา
ปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน และตองมีพื้นที่สําหรับเก็บขี้เถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
มีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

         (๘) มีการกําจัดขี้เถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัยตามกฎหมายที่เก่ียวของ  และตองมี
พ้ืนที่สําหรับเก็บข้ีเถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  และมีมาตรการในการนําข้ีเถาเบาออกไปกําจัด
เปนประจํา 

         (๒.๔.๓) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการให
ตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ ดังนี้ 

         (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ ๔.๓ 
         (๒) อาคารคัดแยกมูลฝอย มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับปรมิาณมูลฝอยที่นํามาหมักทําปุยหรือทํากาซ

ชีวภาพ มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอยที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
         (๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยในอาคารคดัแยกมูลฝอย และอาคารระบบหมักทําปุย 
         (๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความสั่นสะเทือน  เสียงดัง

รบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน ตลอดจนไมเปน  แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง
พาหะนําโรค 

         (๕) มูลฝอยจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได ตองมีระบบกําจัดหรือ
สงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรอืการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนํา มูลฝอยนํากลับมาใช
ใหมไดไปใชประโยชน 

       (๖) ตองบําบัดนํ้าชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานท่ีหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพให
ไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

        (๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน และมี
ระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

       (๒.๔.๔) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสาน ซึ่งระบบกําจัดใชวิธีการกําจัดมากกวา ๑ วิธีตาม   
ขอ ๔.๑ ตองดําเนินการใหถูกสขุลักษณะและมีหลักเกณฑดังนี้ 

        (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ีกําจัด 
  (๒) ในกรณีที่มีอาคารคัดแยกมูลฝอย และอาคารอื่น ๆ ของระบบกําจัดมูลฝอยตองมีการระบาย

อากาศและแสงสวางในอาคาร ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
(๓) ตองมีระบบบําบัดกลิ่นจากมลูฝอยในอาคารคดัแยกมูลฝอยและอาคารอื่นๆ 
(๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดาํเนินงาน ความสั่นสะเทอืน  เสียงดัง 

รบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนตอชุมชน ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 
(๕) ในกรณทีี่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาใหตองดวย 

สุขลักษณะและหลักเกณฑ ตามขอ ๔.๓.๒ 
(๖) ในกรณทีี่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการ 

ใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ ตามขอ ๔.๔.๓ 



 

           ๗    
             

(๒.๕) หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
(๒.๕.๑) ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่เก่ียวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
 (๒.๕.๒) ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอย ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและผานการ 

ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 
(๒.๕.๓) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดมูล 

ฝอย  รวมทั้งอุปกรณหรือเคร่ืองมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  มีอุปกรณและเครื่องมือปองกัน
อัคคภีัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยดวย 

 ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ 
วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณน้ันทั้งหมด และ
แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแก                  
ผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันได
รับคาํขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให                  
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน             
เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบึงเจริญนี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง คร้ังละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคร้ังใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได
ขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี  

ขอ ๑๔ ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแต วันที่ไดรับหนังสือแจง                 
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา              
สละสิทธิ์  

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังตอไปนี้  

 (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย 
(๑.๑) ขณะทําการเก็บ ขนมูลฝอยตองควบคมุใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทา 

หนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น การปฏิบัติงาน
ประจําวัน 

(๑.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย อยางนอยวันละ ๑ คร้ัง หลังจากที่ออกปฏิบัติงาน 
เก็บ  ขนมูลฝอยแลว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวยวิธีการที่ ถูกสุขลักษณะกอน
ปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ 

(๑.๓) กรณทีี่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 
(๑.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ ขนมลูฝอย อยางนอยปละ ๑ คร้ัง 
(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
 
 
 
 



 

๘ 
(๒.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 
(๒.๒) ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และ 

ทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 
(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 
(๒.๔) ใหนาํความในขอ ๑๑ (๔) มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญนี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแต 

วันท่ีออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบึงเจริญ เทานั้น 
   การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ             
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
   การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ ๑๒  ๑๓           
๑๔ และขอ ๑๕ ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 
  ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย          
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญนี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก หรือ
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวน
แตผูไดรบัใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
  ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 
เกินกวาสองคร้ัง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 
และคาปรบัจนครบจํานวน  

          ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญนี้ ใหเปนรายไดของ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
  ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญนี้ จะพึง
เรียกเก็บคาบริการจากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้เทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลบึงเจริญนี้  
  ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญนี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดย
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ี
กําหนดไวทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจรญินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 
 
 
 
 



 

๙  
   

ขอ ๒๒ ในกรณทีี่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญน้ี ไมปฏิบัติหรือ 
ปฏิบัติ  ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญนี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
  ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญน้ี หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลบึงเจริญนี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  
  ขอ ๒๔ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผู รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งน้ันไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตน้ันไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณ ี 
  ขอ ๒๕ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ขอ ๒๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรอืสถานที่ใดๆท่ีอยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ ขน  

มูลฝอยของเทศบาลตําบลบึงเจรญิ หรือเขตพื้นท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน 
มูลฝอยหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ ขน  
และกําจัดมูลฝอยหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจา
พนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
  ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติ  
หน า ท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ งแห งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ ใน เขตอํ านาจของ                    
เทศบาลตําบลบึงเจริญ ในเร่ืองใดหรือทุกเรื่องก็ได  
 

        หมวดที่ 4 
                                                       บทกําหนดโทษ 
 
  ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 
หมวดที่ 5 

บทเฉพาะกาล 
 
  ขอ ๒๙ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
บึงเจริญนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตนิี้ 
  ขอ ๓๐ ผูใดที่รับอนุญาตเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยกอนวันท่ีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจรญินี้มี
ผลใชบังคับใหดําเนินการไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ เมื่อตออายุใบอนุญาต ใหปฏิบัติใหเปนไปตาม หลักเกณฑ 
วิธีการที่กําหนดไวในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญนี้  
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
                     (นางวิไลวรรณ  นานรัมย) 
                                   นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 

               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (………………………………..………) 
               ผูวาราชการจังหวัดบุรีรมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖5 

 
ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
1 อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 

1.1อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
    (1.๑.๑) วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
    (1.๑.๒) วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ 
    (1.๑.๓) วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ 
    (1.๑.๔) วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 
    (1.๑.๕) วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 
    (1.๑.๖) วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
    (1.๑.๗) วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
    (1.๑.๘) วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
    (1.๑.๙) วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
1.๒ อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน 
๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
    (1.๒.๑) วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดอืนละ 
    (1.๒.๒) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกหรือ
เศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ 
1.๓ อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ คาเก็บและขนทุก ๆ 
ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

 
 
 

๒๕ 
๕๐ 
๗๕ 

๑๐๐ 
๑๒๕ 
๒๕๐ 
๓๗๕ 
๕๐๐ 
๖๒๕ 

 
 

๑,๒๕๐ 
๑,๒๕๐ 

 
๑๒๕ 

2 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน
มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ 
2.2 รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร ฉบับละ 
 

 
 
 

          5,000 
 
 

3 อัตราคาออกใบแทน (กรณีตนฉบับสูญหายหรือถูกทําลาย) ฉบับละ 200 
๔ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ก.รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรอืไดประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ซึ่งผูรับทําตองใหบริการประชาชนภายในเขต
เทศบาลตําบลบึงเจรญิ ในอัตราทอละไมเกิน ๒๐ บาทฉบับละ 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

 

 



 

สม.1 
แบบคําขอรับใบอนญุาต 

ประกอบกิจการรับทําการเกบ็ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงเจริญ  

เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... 
 

เขียนที่...................................................... 

วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.................... 

 ขาพเจา...................................................................อายุ.........ป สัญชาติ...............อยูบานเลขท่ี.............หมูที่
.......ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................ตาํบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..........................
จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท............................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
ประเภท 
 [   ] เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี ……………….……………………………………………………………….……. 
 [   ] เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่ ……………………………………………..………………….. 
 [   ] เก็บขนมูลฝอยโดยมแีหลงกําจัดที่ …..…………………………………………………………………………………… 
 [   ] เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูที่ ………………………………………………………………..…. 
ตอนายกเทศมนตรตีําบลบึงเจริญพรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 
   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ 
ระบุ………………………………………………………………………………………..….) ที่รับรองถูกตอง 
  สําเนาทะเบียนบานที่รับรองถูกตอง 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน นิติ
บุคคล (ในกรณทีี่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
  หนังสือรบัรองอํานาจ ในกรณทีี่เจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ 

1).............................................................................................................................................. 
2).............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ) ……………………….………………… ผูขอรบัใบอนุญาต 
             (…….…………..………….……………….) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้ ……………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 (    ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ ..…………………………………………………..……………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     (ลงชื่อ) ………………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
            (…………………..……………..………….) 
     ตําแหนง……….…………………………………. 
           วันที่ ………/……………/………..…… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ขอรับรองวาขอความตามแบบคาํขอนี้เปนความจรงิทุกประการ 
 

แผนผงัแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

คาํสั่งของเจาพนกังานทองถิ่น 
 
  (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
  (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
    (ลงชื่อ) ………………………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 
           (………………………………….…………) 
    ตําแหนง …………………………….………... 
                                                วันที่ ………/………..……/…….……… 

 



 

สม.2 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเกบ็ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลมที่………. เลขท่ี….…… ป……….... 

  อนุญาตให…………………………..………………………………....อายุ…..….ป  สัญชาติ……………...……. 
อยูบาน/สํานักงานเลขที่………..….หมูท่ี………..…ตรอก/ซอย………….….……………..ถนน…....………….………………... 
ตําบล/แขวง………………………………………อําเภอ/เขต…………………………….…..จังหวัด…………..…………………….... 
โทรศัพท……………………………………..……..โทรสาร....................................................... 
  ขอ 1. ประกอบกิจการรบัทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   โดยใชชื่อสถาน
ประกอบการวา….................................................................................. ตั้งอยู ณ เลขที่……….….....หมูที่............. 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง..................................................... 
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด...................................โทรศัพท……………………………………….……………… 
โทรสาร………………………………มีพื้นที่ประกอบการ............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน……………..….คน 
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต......……………….….…บาท (…………………………………………………………………..) 
ใบเสร็จรับเงนิเลมที่…….………..…..เลขที่…………..……ลงวันท่ี.…..…..เดือน……………..……….….พ.ศ. …………..……. 
  ขอ 2. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปที่กําหนดไวในเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
บึงเจริญ เรื่อง “การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕6๕” 
  ขอ ๓. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
   ๓.๑ ............................................................................................................................. 
   ๓.๒ ............................................................................................................................. 

   ๓.๓ ............................................................................................................................. 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้  ใหใชไดจนถึงวันที่ ...............เดือน.........................................พ.ศ..................... 
                 ออกให  ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ........................... 

 
 

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

    เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สม.3 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
 

เขียนที่.................................................. 

                                                    วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ.................... 

  ขาพเจา ………………………………………………..…………… อายุ……..… ป สัญชาต ิ…………….……….  

อยูบ านเลขที่……………หมูที่…….…ตรอก/ซอย………………… ถนน ……………………….....ตําบล …………….……………
อําเภอ ………………………….…..……จังหวัด…………..…….……………….. หมายเลขโทรศัพท……………..………………… 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท …………………….………………..………….……… 
ตามใบอนุญาตเลมที่ …….……… เลขที่ ………../……. ออกใหเมื่อวันท่ี ..……..เดือน ..…………….…..……พ.ศ…...….… 
ตอนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
  1. สําเนาบัตรประจําตัว……………………………… (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2. สําเนาทะเบียนบาน 
  3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ คือ 
   3.1 …………………………………………………………………………………………… 
   3.2 …………………..………………………………………………………………………. 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ) ……………………………………….…… ผูขอตออายุใบอนุญาต 
           (…………………….…………..……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(   ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต 
(   ) เห็นสมควรไมอนุญาต 

เพราะ ………………………………….……………………..………………. 
………………………………………………………………..….………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
(ลงชื่อ) ………………………….……………เจาพนักงาน
สาธารณสุข        
      (………………………….…………………)  
ตําแหนง …………………………………………… 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
  (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
  (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
  (ลงชื่อ) …………….…………………………………… 
           (…………………………………….………….) 
ตําแหนง………………………………………………………. 

         วันที่ …………/…………….……/……..…… 
 



 

 

สม.4 

แบบคําขอใบอนุญาตทั่วไป 
 

เขียนที่................................................. 

                                                    วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ................. 

  ขาพเจา...................................................................อายุ.............ป  สัญชาติ.............................. 

อยูบานเลขท่ี........................หมูที่...............ตรอก/ซอย...........................ถนน.....................................................ตาํบล/
แขวง.....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................................หมายเลข
โทรศัพท................................................โทรสาร.................................................. 

  มีความประสงค......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดงันี้ 
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ 
ระบุ………………………………………………………………………..………….) ที่รบัรองถูกตอง 

สําเนาทะเบียนบานที่รับรองถูกตอง 
 สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนติิ

บุคคล (ในกรณทีี่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
 หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีที่เจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 
 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
      1)............................................................................................................................................. 
      2)............................................................................................................................................. 
ขอรับรองวาขอความตามแบบคาํขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ).................................................................ผูขออนุญาต 
                              (..............................................................) 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

คํารองขอรับบริการเกบ็ขนมูลฝอย 

 
เขียนที่.......................................................... 

วันที่....................เดือน....................................................พ.ศ..................... 

1. ขาพเจา...................................................................อายุ..................ป สัญชาติ........................... 

อยูบานเลขท่ี......................หมูที่...................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท..................................................โทรสาร....................................................... 

1 มีความประสงค 

 ขออนุญาตลงถุงขยะ  จํานวน.........................ถัง  ณ บานเลขที่...................หมูที่...........ถนน

...............................ตําบล...............................อําเภอ...................................จังหวัด.....................................หมายเลข

โทรศัพท.................................................. 

 ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยโดยขาพเจายินดีจายคาธรรมเนียมในการบรกิารเก็บขนขยะตาม
อัตราที่กําหนด 

2 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ที่รบัรองถูกตอง 

 สําเนาทะเบียนบาน ที่รับรองถูกตอง 

 แผนผังแสดงเสนทางและจุดที่ขอใหทําการลงถังขยะ 

  ขอรับรองวาขอความตามแบบคาํขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)........................................................ผูยื่นคาํรอง 

                                        (.........................................................) 
 
 
 
 
 
 


