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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

 พ.ศ. 2564 
 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

เหตุผล 

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ 
ประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ กระจาย
ของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกด้วย ซึ่งการ
จัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน กําจัด หรือ หาประโยชน์จากการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับ สุขลักษณะในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กําจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการ ส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กําจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย การคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามเรียง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ.2564 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ  ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไปอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๑๔) 
ประกอบกับความในมาตรา ๓๔/๑ วรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๓๔/๓(๑) มาตรา ๓๔/๓(๒) และมาตรา ๓๔/๓
(๕) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขาม
เรียงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยทั่วไปในสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ กำหนด
วิธีการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและกิจการอ่ืนใดที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย เพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลขามเรียง 
และผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ.2564 ”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผยที่ส ำนักงาน
เทศบาลตำบลขามเรียงแล้ว 7 วัน 

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติ
นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 

 
หมวด ๑  

บททั่วไป 

 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ ปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซึ่งเป็นของโสโครกหรือมี 
กลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่ 
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่
อื่น แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข 
และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสีย อันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 
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“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรมตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไป 

“มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นสิ่งย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้  
หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตย์ 

“มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมา 
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก อะลูมิเนียมและยาง 

“มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่มีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ 
หรือปนเปื้อนสารอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน วัตถุติดเชื้อและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอด
ไฟฟลูออเรสเซนต์ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำและกระป๋องสเปย์ 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่ติดเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่ง 
ถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ หรือมูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโ รค และการ
ตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 
สามารถใช้ประโยชน์ หรือสัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน  โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน  หรือสิ่งที่สร้าง
ขึน้ 

อย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“หอพัก” หมายความว่า สถานทีท่ี่รับผู้พักเข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บ ค่าเช่า                                   

ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558                                   
  “โรงแรม” หมายความวา สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพ่ือให บริการที่
พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน 
  “สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่ หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ บริโภคได้ทันที ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ นำไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม  

“สถานที่สะสมอาหาร ” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่  
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหาร ในรูปลักษณะอื่นใด
ซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
  “ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทางทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วย 
การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ 

 “ผู้ดำเนินการ” หมายความว่าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน 
ท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด ำเนินการเก็บ ขน และ
กําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือทำร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขามเรียง 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลขามเรียง 

“เทศบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามเรียง 
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ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงเป็น ผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี 
อำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 

หมวด ๒  
การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 
ส่วนที่ ๑  

การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
 

ข้อ ๖ การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ตำบลขามเรียงให้เป็น หน้าที่และอำนาจ
ของเทศบาลตำบลขามเรียง  

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตำบลขามเรียงจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือทำร่วม กับเทศบาล
ตำบลขามเรียงก็ได้ 

มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ เทศบาลตำบลขามเรียงหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดำเนินการ จัดเก็บย่อมมี
อำนาจนําไปดำเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้ระหว่างกัน 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอย ที่ เทศบาล
ตำบลขามเรียงจัดเก็บ ให้เทศบาลตำบลขามเรียงหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานมาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ดำเนินการให้เทศบาลตำบลขามเรียงหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย ให้จัดเก็บดำเนินการกับมูลฝอยนั้น
ตามท่ีเห็นสมควร         

ข้อ ๗ การจัดการมูลฝอยทั่วไปให้เทศบาลตำบลขามเรียงดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนําไป ใช้ให้
เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ 

ข้อ ๘ เทศบาลตำบลขามเรียงต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจ และจิตสํานึกให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกมูลฝอยทั่ วไปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และ
รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่งกำเนิด รวมตลอดท้ังเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล การดําเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ 8 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการ จัดการ
มูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ข้อ 9 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือมาตรฐานการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย
ทั่วไป ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐาน ไว้เป็นการ
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เฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลขามเรียงที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐาน
นั้นด้วย 

 
ข้อ ๑๐ ให้เทศบาลตำบลขามเรียงจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถาน 

สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่าง น้อยต้องมี
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

เทศบาลตำบลขามเรียงต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชน 
เข้าไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอย 
ทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอย ทั่วไป
ด้วย 

เทศบาลตำบลขามเรียงอาจกําหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอ่ืน ออก
จากมูลฝอยทั่วไปก็ได ้

ข้อ ๑๑ ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(๑) ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถึงที่ทำ

จากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อน ย้ายได้สะดวก 
(๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ต้องทำจากวัสดุที่ทำความ

สะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคได้ ขนาด
เหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทำให้
เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ โดยมีสี
เฉพาะสำหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 

(๑) สีน้ำเงิน สำหรับมูลฝอยทั่วไป  
(๒) สีเขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย์  
(๓) สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่  
(๔) สีส้ม สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะ

รองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
ข้อ ๑๒ ให้ผู ้ก่อให้เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือ 

ภาชนะบรรจุสำหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปาก ถุงให้
แน่น เพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณ ที่เหมาะสม 
และมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจำสม่ำเสมอ 

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม ที่มี
จำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของ หรือผู้
ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูล
ฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอย ทั่วไปและมูลฝอย
นํากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ ที่มีขนาด ใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ 
๑๔ ข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
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ข้อ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ ำฝน หรือภาชนะรองรับ       

มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๖ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า สอง
วัน 

(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบมีการป้องกันน้ ำซึมหรือน้ำเข้า        
ทำด้วยวัสดุที่ทนทานทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค และมีการระบายอากาศ 

(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบําบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการ ตามที่
กฎหมายกำหนด 

(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก  
(๕) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้

ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่าย มูลฝอยทั่วไป 

และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กำหนด 

ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่สำหรับสถานที่ตาม ข้อ ๑๓ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่าย ต่อการถ่ายและเท
มูลฝอย 

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และ มีขนาด
และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ ๑๖ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร 
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั ่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ และแมลง 
พาหะนําโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและ 
ป้องกันนำ้ชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม  

(๒) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณ ที่เหมาะสม สะดวก
ต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ท ำความ
สะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งหรือระบบบําบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสีย ไปจัดการตามที่กฎหมาย
กำหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือ ปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ ๑๗ ให้เทศบาลตำบลขามเรียงจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอย ที่มี
ขนาดใหญ่ไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และ
กิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ และ มูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจาก ถ่าย เท 
ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่เทศบาลตำบลขามเรียงจัดไว้ให้ 

ข้อ ๑9 ให้เทศบาลตำบลขามเรียงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและ
ขน มูลฝอยทั่วไปให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็นทำให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศในวรรค 
หนึ่งได้ ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ ๒๐ การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ ำและ ปิด
อย่างมิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ำหรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่น รั่วไหลออก
จากอุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้น และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อ
การจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู ้ดำเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย ต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพ้ืนที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะนําเข้ามา คัดแยกได้ 
มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน  
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ สำหรับใช้งานและชําระล้าง ร่างกาย 
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค 
(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิด 

เหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(8) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกีย่วข้องกำหนด 
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้า หรือ

แสวงหากําไร ต้องแจ้งเทศบาลตำบลขามเรียงที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ เทศบาลตำบล
ขามเรียงกำกับดูแลการดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ ๒๒ ผู้ดำเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับ การ
เก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสม
สำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และ
เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจำรถขนมูลฝอยด้วย 

ผู ้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ ่ง ต้องได้ร ับการตรวจสุขภาพประจำปี และได้ร ับความรู ้ด ้าน 
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนด 

ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก ำเนิด      
มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจาก วัตถุดิบ 
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๒๔ ผู้ดำเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย ที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๑๙ 

(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
(๓) ใช ้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั ่วไปที ่ม ีล ักษณะตามที ่ก ำหนดในข้อ ๒๕ และต้องดูแล 

ยานพาหนะดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก) มีการล้างทำความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอย เป็น

ประจำทุกวัน โดยสถานที่ล้างทำความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาด
เอียง น้ำไม่ท่วมขัง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบําบัดน้ำเสีย เพ่ือรวบรวมน้ำเสียไป
จัดการตามท่ีกฎหมายกำหนด และมีการป้องกันเหตุรําคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 

(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ และมี
การดูแลทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ 

ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ ขน

ถ่าย และทำความสะอาดระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในขณะ
ขนถ่ายมูลฝอย 

(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยเพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติ งาน 
และสามารถนํานำ้เสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ำเสีย 

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความรําคาญ สามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการเก็บขนหรือ 
กําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลขามเรียง ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลตำบล
ขามเรียง ด้วยตัวหนังสือที ่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที ่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั ้งสองด้านของ 
ยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื ่อ ที่อยู่ หมายเลข 
โทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็น ได้
อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดง ชื่อ
บุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไว้ที่ภายนอก
ตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถ มองเห็นได้ชดัเจน 
ระบุชื ่อ ที ่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิต ิบุคคลนั ้นไว ้ที ่ยานพาหนะขนมูลฝอย ในบริเวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความจําเป็น ผู้ดำเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยก็
ได ้

สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคาร ที่มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่าง ที่เพียงพอต่อ

การปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย 
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(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ การ
ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๓) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานคุณภาพนำ้ทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ำเสีย 

 

ส่วนที่ ๒ 
การกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 

ข้อ ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการกําจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออก เป็นมูลฝอย
ที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนนําไปกําจัด ทั้งนี้ การกําจัดให้ทำตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้อง กับสภาพภูมิสังคม และ
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้เทศบาลตำบลขามเรียง และสนับสนุนให้ประชาชน และ
ชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการกําจัดมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 

ข้อ ๒๘ ผู้ดำเนินการกําจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กําจัดมูลฝอย และ
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ ปฐมพยาบาล
ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และ ผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษา ความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทำการก่อสร้างระบบกําจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกำกับการ
ดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกันไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ไม่นําสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของ
เสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื ่อมคุณภาพ และของ เสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากําจัด
ร่วมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ดำเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้  
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
(๒) การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(๓) การกําจัดด้วยพลังงานความร้อน  
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน  
(๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คำแนะนํา 



~ 9 ~ 
 

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้คำแนะนําเทศบาลตำบลขามเรียง ตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อ ๓๑ การดำเนินการกําจัดมูลฝอยตามข้อ ๓๐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน 

กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

หมวด ๓ 
การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 

 
ข้อ ๓๒ การมอบหมายให้เก็บขน หรือกําจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามประกาศ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 

หมวด ๔ 
 การดำเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ 

 
ข้อ ๓๓ การดำเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 

หมวด ๕  

ใบอนุญาต 
 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับทำการเก็บขนกําจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ 
มูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาต จากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้  
(๑) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
(๒) ใบอนุญาตการกําจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก ใบอนุญาต 

ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุขแล้ว 
ข้อ ๓๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓๔ ให้ยื ่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ที่

กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  
(๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ)  
(๓) หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดมูลฝอย (กรณีที่ส่งไปกําจัดที่อ่ืน)  
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกำหนด)  
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกำหนด)  
(๖) ใบมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)  
(๗) หลักฐานอื่นที่จําเป็น 
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ข้อ ๓๖ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการทันที หากไม่สามารถดำเนินการได้ ในขณะนั้น 
ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ที่ก ำหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายใน วันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนด ในเทศ
บัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค ำสั่ง ไม่
อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า ทุกเจ็ด
วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๓๘ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอ พร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ ใบอนุญาต 

ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ 
ต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในกำหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็น สมควร) 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื ่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก ำหนด และการ
ประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับ อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหก
สิบวันต้องดำเนินการขอใบอนุญาตใหม่  

ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๔๐ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทำลาย หรือชํารุดในสาระที่สำคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชํารุด ตามแบบ
ที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสำเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน ใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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หมวด ๖  
ค่าธรรมเนียม 

 
ข้อ ๔1 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย และ 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 

 
หมวด ๗  

บทกำหนดโทษ 
 

ข้อ ๔๒ ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราช บัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕60 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 
 

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 
 
 
 

                        ลงชื่อ 
                       (นายปราการ  เจริญสุรสกล) 

       นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามเรียง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 
 
 

ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศหรือเขียนข้อความหรือภาพ 
ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่
ประชาชน                                                                       ฉบับละ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
                                                                                   ฉบับละ  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                  
                                                                                   ฉบับละ 
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตหาผลประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย                                                                                    
                                                                               ฉบับละ  
ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
๕.๑ การเก็บและขนมูลฝอย 
  ๕.๑.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอย ไม่เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 
ลูกบาศก์เมตร                                                                 เดือนละ 
  ๕.๑.๒ กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร 
หรือ ๐.5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ 500 
ลิตร หรือ ๐.5 ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บ                                หน่วยละ  
๕.๒ การกําจัดมูลฝอย 
  ๕.๒.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอย ไม่เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 
ลูกบาศก์เมตร                                                                 เดือนละ 
  ๕.๒.๒ กรณีมีปริมารมูลฝอยต่อเดือน เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 
0.5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร 
หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บ                                      หน่วยละ 
 ๕.๓ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน ตาม ๕.๑ หรือ ๕.๒ เกิน ๓ ,500 
กิโลกรัม หรือ ๑๘,๐๐๐ ลิตรหรือ๑๘ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิม
จาก ๕.๑ และ ๕.๒ ได้อีกโดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ หน่วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม 
หรือ 500 ลิตร หรือ ๐.5 ลูกบาศก์เมตรในอัตรา                       หน่วยละ 
๕.๔ การเก็บและขนมูลฝอย หรือการกําจัดมูลฝอย ในลักษณะครั้งคราว 
  ๕.๔.๑ การเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายครั้ง ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ 
กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บ             หน่วยละ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามเรียง 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 

 
ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 

   ๕.๔.๒ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง เกิน ๒๔๐ กิโลกรัม 
หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ ่มจาก 
๕.๔.๑ ได้อีกโดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๔๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ 
๑.๒ ลูกบาศก์เมตร ในอัตรา                                              หน่วยละ 
  ๕.๔.๓ การกําจัดมูลฝอยเป็นรายครั ้ง ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ 
กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บ           หน่วยละ 
  ๕.๔.๔ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่กําจัดเป็นรายครั้ง เกิน ๒๕๐ กิโลกรัม หรือ 
๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก  ๕.๔.๓ ได้
อีกโดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 240 กิโลกรัมหรือ 1,200 ลิตรหรือ 1.2 
ลูกบาศก์เมตร ในอัตรา                                                    หน่วยละ 
๕.๕ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือการกําจัดสิ่งปฏิกูลในลักษณะครั้งคราว 
  ๕.๕.๑ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 
กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บ       หน่วยละ 
                                                                                
  ๕.๕.๒ ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง เกิน ๒00 
กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิม 
จาก ๕.๕.๑ ได้อีกโดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๐๐ กิโลกรมั หรือ 1,000 ลิตร 
หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตรา                                            หน่วยละ  
  ๕.๕.๓ การกําจัดสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 
กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บ       หน่วยละ                                                  
  ๕.๕.๔ ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่กําจัดเป็นรายครั้ง เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม 
หรือ ๑,000 ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๕.๕.๓ 
ได้อีกโดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,000 ลิตร หรือ ๑ 
ลูกบาศก์เมตร ในอัตรา                                                     หน่วยละ  
๕.๖ ในกรณีที่คํานวณปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแล้วเศษเกินก่ึงหนึ่งของ 
หน่วยตามที่กำหนดใน ๕.๑ ถึง ๕.๕ ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย 
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แบบ  สม.๑ 
คำร้องขอให้เทศบาลตำบลขามเรียงวางถังขยะ 

 
เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง 

 

   วันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ........................... 
เรียน  นายกเทศมนตรตีำบลขามเรียง 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................อายุ............................
ปี 
ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................ประเภทกจิการ........................................................... 
ที่อยู่ บ้านเลขที่....................หมู่ที่........................ซอย....................ถนน........................................ตำบล.......................................... 
อำเภอ.....................................................จังหวัด.......................................................เบอร์โทร.......................................................... 

มีความประสงค์ขอให้เทศบาลตำบลขามเรียงไปวางถังขยะ เพื่อรองรบัขยะในการเก็บขนขยะหรือมลูฝอย               
ไจำนวน...............................ถัง โดยยินยอม 
 

 
 
c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

แผนที่แสดงท่ีต้ังท่ีอยู่อาศัยโดยสังเขป 

             ขอแสดงความนบัถือ 

   ลงช่ือ............................................ผู้ยื่นคำร้อง 
   (..............................................................) 

เรียน  ปลดัเทศบาลตำบลขามเรียง                   
        เพื่อโปรดทราบ 

   ลงช่ือ.................................................... 
   (..............................................................) 

เรียน  นายกเทศมนตรตีำบลขามเรียง                   
        เพื่อโปรดทราบ 

   ลงช่ือ.................................................... 
   (..............................................................) 

                       คำสั่ง 

    ลงช่ือ.................................................... 
   (..............................................................) 
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แบบ  สม.2 
แบบย่ืนขอชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขนขยะมลูฝอยทั่วไป 

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง 
 วันท่ี.................เดือน...........................พ.ศ........................... 

เรื่อง  ขอชำระค่าธรรมเนียมการจดัเก็บขนขยะมลูฝอยทั่วไปของเทศบาลตำบลขามเรียง 
เรียน  นายกเทศมนตรตีำบลขามเรียง      
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................บ้านเลขท่ี........................
หมู่ที่........................ตำบล..........................................อำเภอ...........................................จังหวัด....................................................
เบอร์โทรศัพท์................................................................................................. 
มีความประสงค์จะขอรับบริการ  (   ) จัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป  (   ) อ่ืน
(ระบุ)................................................................................... 
ชื่อหมู่บ้าน/หอพัก/อพาร์ทเม้น/.......................... ......................................................จำนวน....................................ห้อง/หลัง/
อาคาร  
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่.............................  หมู่ที่......................................  ตำบลขามเรียง   อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคามทั้งนี้ 
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อบัญญัติของเทศบาลตำบลขามเรียงพร้อมทั้งยินดีที่จะดำเนินการ ดังน้ี  

1. จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เป็นวัสดุคงทนไว้หน้าบ้าน/หอพัก/อพาร์ทเม้น  โดย 
  (   ) จัดหาภาชนะเอง 
  (   ) ให้เทศบาลตำบลขามเรียงจัดหาภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

2. นำสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย บรรจุในถุงดำหรือวัสดุอื่นๆแล้ววางพักไว้ในภาชนะรองรับตามข้อ 1. เพื่อความสะอาด
ในการจัดเก็บ 

3. ชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   
วันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ................... ในอัตราห้อง/หลังละ...........................บาท 

  (   ) ชำระเป็นรายเดือนๆละ.....................บาท    (เริ่มเดือน...........................ถึงเดือน.............................) 
  (   ) ชำระเป็นรายปีๆละ...........................บาท    (เริ่มเดือน...........................ถึงเดือน.............................) 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนที่แสดงท่ีต้ังท่ีอยู่อาศัยโดยสังเขป 

             ขอแสดงความนับถือ 

   ลงช่ือ............................................ผู้ยื่นคำร้อง 
   (..............................................................) 

เรียน  ปลดัเทศบาลตำบลขามเรียง                   
        เพื่อโปรดทราบ 

   ลงช่ือ.................................................... 
   (..............................................................) 

เรียน  นายกเทศมนตรตีำบลขามเรียง                   
        เพื่อโปรดทราบ 

   ลงช่ือ.................................................... 
   (..............................................................) 

                       คำสั่ง 

    ลงช่ือ.................................................... 
   (..............................................................) 

ต่อด้านหลัง 
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แผนที่แสดงที่ตั้งของหมู่บ้าน/หอพัก/อพาร์ทเม้น/............................................................................................................................. 
ตั้งอยู่เลขท่ี........................... หมู่ที.่...........................  ตำบลขามเรียง   อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม   
       
 

        

              ลงช่ือ............................................ผู้ยื่นคำร้อง 

             (..............................................................) 
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แบบ  สม.3 

คำขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทำการเก็บ ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกลู 

เลขท่ีรับ........../............. 

     วันท่ี........เดือน................พ.ศ................ 
                 ข้าพเจ้า.................................................................อาย.ุ...........ปี  สญัชาติ...................................... 
อยู่บา้นเลขท่ี..........หมู่ที่............ตรอก/ซอย................................ถนน..................................ตำบล/แขวง
.............................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด................................โทรศัพท์........................................
โทรสาร.......................................... 

                 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือ  กำจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย  
ประเภท..........................................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง  
โดยใช้ช่ือกิจการว่า......................................................................................................จำนวนคนงาน..................คน 
ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี................  หมู่ที่.....................ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.......................................................... 

                   พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว  คือ 

                    ๑.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/  ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
                    ๒.  สำเนาทะเบยีนบ้าน  ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
                    ๓.  สำเนาใบทะเบียนบ้าน  นิติบุคคล (ถ้ามี) 
                    ๔.  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
                    ๕.  ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
                    ๖.  ใบยินยอมให้ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

  แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป  
 

 

 

 

 

 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

       (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอรับใบอนญุาต 
             (....................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที ่

เลขท่ี........................ได้รับเรื่องเมือ่วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ............................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
     (๑)................................................................................ 
     (๒)................................................................................. 
     (๓)................................................................................ 

          (ลงช่ือ)...................................................... 
         (....................................................) 
        ตำแหน่ง....................................................... 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (    )  เห็นสมควรอนญุาต  และควรกำหนดเง่ือนไข  ดังนี ้
 (    )  เห็นควรไม่อนญุาต  เพราะ.............................................................................................................................. 
      

     (ลงช่ือ)........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      (...................................................) 
                 ตำแหน่ง............................................................ 
         วันท่ี............/...................../................... 

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบล 
 (    )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกำหนดเง่ือนไข  ดังนี ้
 (    )  เห็นควรไม่อนญุาต  เพราะ............................................................................................................................... 
      

       (ลงช่ือ)......................................................... 
      (........................................................) 
         ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลขามเรียง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(    )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

           (.....................................................) 
              นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง 

     วันที่........../......................./................. 
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แบบ  สม.4 

 

 
  

                                                          ใบอนุญาต 
         ประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มที่.............เลขท่ี..............ปี.................. 

อนุญาตให้.........................................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ................................................... 
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี...................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.............................................  ถนน............................................ 
ตำบล/แขวง......................................................อำเภอ/เขต................................................จังหวดั................................................... 

โทรศัพท์......................................................โทรสาร............................................................... 
 ข้อ  ๑.  ประกอบกิจการรบัทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 
ประเภท...................................................................................................................ค่าธรรมเนียม..............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขท่ี..............ลงวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................................... 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า..........................................................................................................จำนวนคนงาน......................คน 
ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี..............หมู่ที่................ถนน..........................ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์....................................................โทรสาร........................................................ 
 ข้อ  ๒.  ผู้ไดร้ับใบอนุญาตต้องปฏบิัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี ้

(๑) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลขามเรียง  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.๒๕64 
(๒) .............................................................................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ.................................... 

               ออกให้  ณ  วันท่ี....................เดือน.................................พ.ศ.................................. 
 
 
 

       (ลงช่ือ)......................................................                                     (ลงช่ือ).........................................................           
                 (...............................................) (..........................................................) 
           ผู้รับเงิน            นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง 
 
คำเตือน   ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ว้ในท่ีเปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีทีไ่ด้รับใบอนญุาต 
  ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้น  ต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๒๐  
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สม.5 
คำขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
เลขที่รับ................./.............. 
 

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

 วันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ................... 
 

 ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ................ปี  สัญชาติ..................... 
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่............ตรอก/ซอย..........................................................ถนน............................................... 
ตำบล/แขวง............................................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................... 
โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร....................................................... 
 ขอยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือ  กำจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 
ประเภท..............................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง  
โดยใช้ช่ือกิจการว่า.......................................................................................................................จำนวนคนงาน...................คน 
ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี ...............หมู่ที่.................ถนน....................................ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวชัิย  จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์............................................................โทรศัพท์.................................................... 
 
 พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดมิ 
๒. ............................................................................................................................................................ 
๓. ............................................................................................................................................................ 

 
 
                     ขอรับรองว่าข้อความในใบแนบคำขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                 (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                        (....................................................) 
 
 

 
  

                 (ด้านหลังคำขอต่อใบอนุญาต) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

เลขที่.................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน....................................พ.ศ ................................ 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน         ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
     (๑)................................................................................ 
     (๒)................................................................................. 
     (๓).......................................................................... ...... 

           (ลงชื่อ)...................................................... 
              (....................................................) 
           ตำแหน่ง....................................................... 
 
ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบล 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกำหนดเงื่อนไข  ดังนี้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................................................ .....................
...... 
 (   )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ................................................................................... ...............
...... 

 

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

 

 

 

 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(       )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(       )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

           (.....................................................) 
              นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง 

     วันที่........../......................./................. 
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แบบ  สม.6 

คำขออนุญาตการต่างๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลขที่รับ............./............. 

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

                                                   วันที่..................เดือน........................พ.ศ................... 
 
 ข้าพเจ้า............................................................................อายุ................ป ี สัญชาติ.......... ........... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่............ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................... ......................... 
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต................................. ........จังหวัด.................................... 
โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร.......................................... ............. 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า..................................................................................................จำนวนคนงาน...............คน 
ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี..............หมู่ที่...................ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์...........................................โทรสาร............ ............................... 
 ขอยื่นคำขอต่อ  นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 ขอรับรองว่าข้อความในใบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                  (ลงชื่อ).....................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                            (...................................................) 
 

 

 

 

 

 


