เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
พ.ศ.2556
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)

เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)
*********************
หลักการ
เทศบาลตําบลยางฮอม ไดพิจารณาตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 โดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการ
ใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และอัตราตางๆ พ.ศ.2545
เหตุผล
กระทรวงสาธารณสุ ข ได ออกกฎกระทรวง กํ าหนดค า ธรรมเนีย มการออกใบอนุ ญ าต
หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ยกเลิกกฎกระทรวง
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และอัตราตางๆ พ.ศ.2545
และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นได แตตองไมเ กิน
อัต ราตามที่ กฎกระทรวงกําหนด ดั ง นั้น เพื่อ ให ส อดคล องกับ การกํ าหนดอัต ราค า ธรรมเนียมในการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเปนปจจุบัน และเปน
ประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ ตําบลยางฮอม จึ งเห็นควรพิจารณาแกไขอัต ราคาธรรมเนียมทายประกาศ
เทศบัญ ญั ติ เ ทศบาลตํ า บลยางฮอม เรื่อ ง การกํ า จั ด สิ่ งปฏิ กู ล และมู ล ฝอย พ.ศ.2556 ให เ ป น ไปตาม
กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)
…………………………….
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 (3) (4) และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2596 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552) ประกอบกับ มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55
มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดังนั้น เทศบาลตําบลยางฮอม
โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางฮอม และผูวาราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัตเิ ทศบาล
ตําบลยางฮอม เรื่อง การกําจั ดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2556 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกลู และ
มูลฝอย พ.ศ. 2556 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลยางฮอมตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดย
เปดเผย ณ ที่ทําการของเทศบาลตําบลยางฮอมแลวเจ็ดวัน
ข อ 3 ให ย กเลิ ก บั ญ ชี อั ต ราค า ธรรมเนี ย มต อ ท า ยเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลตํ า บลยางฮอม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. 2556 และใหใชบัญชีอัต ราคาธรรมเนียมเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลยางฮอม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)
นี้แทน
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่
ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามมาตรา 44 วรรคสองพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลยางฮอม
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัสดุถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได

หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 5 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูล ฝอยในเขตเทศบาลตําบลยางฮอมใหเปน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลยางฮอม
ในกรณีมีเหตุอันสมควรเทศบาลตําบลยางฮอมอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนก็ได ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลยางฮอม
การใหบ ริการของเทศบาลตํ าบลยางฮอมในการเก็บ ขน หรือกํ าจัด สิ่ง ปฏิกู ลและมูล ฝอย
เจาของหรือผูครอบครองอาคาร สถานที่ใดๆ ตองเสีย คาธรรมตามอัตราที่กําหนดไว ยกเวนสถานที่ราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือสถานบริการสาธารณะ
หมวด 2
การเก็บ ขนและกําจัด สิ่งปฏิกลู และขยะมูลฝอย
ขอ 6 หามมิใหผูใดทําการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือ
ทางสาธารณะ เปนตนวา ถนน ตรอก ซอย แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา บอน้ํา ฯลฯ นอกจากในที่ที่เทศบาลตําบล
ยางฮอมจัดไวใหหรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เทศบาลตําบลยางฮอมจัดไวให
ขอ 7 หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับขยะมูลฝอย
ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกลู และหรือ
ขยะมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ
ขอ 9 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่
นั้นไมใหมีการถายเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ
ขอ 10 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูล
และหรือมูลฝอยตาม ขอ 9 ตองกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 11 หามมิใหผูใดถาย เท คุยเขี่ย ทิ้งหรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยนอก
ที่รองรับสิ่งปฏิ กูลหรือมูลฝอยที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆจัดใหมีขึ้นเวนแตเ ปนการ
กระทําของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอํานาจหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ขอ 12 หามมิใหผูใดคุยเขี่ย ขุด ขน ขยะมูลฝอยในที่รองรับขยะมูลฝอยรถหรือเรือเก็บ ขน
ขยะมูลฝอยหรือสถานที่เทขยะมูลฝอยใดๆ เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีหนาที่หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ข อ 13 ห า มมิ ให ผู ข น นํ าพา หรือ เคลื่ อนย า ยสิ่ ง ปฏิ กูล และหรื อ ขยะมูล ฝอยไปในที่
หรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดใสในภาชนะหรือที่มิดชิดไมใหมิสงปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก
และตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ จากเจาพนักงานท องถิ่นความในวรรคหนึ่งไมใหใช บังคับ แกยานพาหนะ
โดยสารทางบกและทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขาที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ

ขอ 14 ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิด ชิด ไมรั่ว ไมซึมและไมมีกลิ่น
เหม็ น รั่ ว ออกมาข า งนอกและที่ ร องรั บ มู ล ฝอยต อ งไม รั่ ว มี ฝ าป ด มิ ด ชิ ด กั น แมลงและสั ต ว ไ ด ต ามแบบ
ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ
ขอ 15 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยอันอาจทําใหเ กิดมลภาวะที่เปนพิษ เชน ควัน กลิ่น หรือแก็ส เปนตน เวนแตจะไดกระทําโดย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 16 การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูล ฝอยขามเขตทองถิ่นกันจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) เจา พนักงานทอ งถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตให ผูได รับ ทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล และ
หรือขยะมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจโดยแจงวาจะนําสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูล ฝอยไปกําจัด ณ เขตทองถิ่นอื่น
เจาพนักงานทองถิ่นจะตองตรวจสอบวามีใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยนั้น จึงจะอนุญาต
ใหเก็บขนโดยทําเปนธุรกิจได
(2) กรณีที่ผูใดไดรับการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในเขตทองถิ่นตนทางแลวนําสิ่ง
ปฏิ กูล และหรือขยะมูล ฝอยไปกํ าจั ด ในเขตท องถิ่นปลายทาง ซึ่งผู ป ระกอบการคิด ค าบริ การได ตามอัต รา
ที่ทองถิ่นตนทาง และปลายทางกําหนดไวในขอกําหนดทองถิ่นนั้น ทั้งนี้หากมีการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล และหรือ
ขยะมูลฝอยผานทองถิ่นอื่นนอกจากทองถิ่นตนทางและทองถิ่นปลายทางจะตองแสดงใบอนุญาตทําการเก็บขน
จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ต น ทาง และขอใบอนุ ญ าตทํ า การกํ า จั ด จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ปลายทาง
รวมทั้งหลักฐานการขออนุญาตทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) กรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยโดยคิดคาบริการในเขต
ทอ งถิ่ นหนึ่งแลว นํา มากํา จั ด โดยการถมที่ หรือโดยวิธีการอื่นใดในที่ ซึ่ง อยูในอี กเขตท องถิ่ นหนึ่ง บุ ค คลผู มี
กรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองที่ดินนั้นจะตองขอใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นนั้น
ขอ 17 หามมิใหผูใดขุดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยหรือนําสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝง
หรือถมในที่ดินใดหรือโดยวิธีการอื่นใด เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
หมวด 3
กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย
ขอ 18 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดย
ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนต อบแทนดวยการคิดคาบริการเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ขอ 19 ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดย
ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ าํ หนด
ทายเทศบัญญัตินี้ (ส.ม.1) ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ ตามที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด
ขอ 20 คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่เทศบาลตําบล
ยางฮอมกําหนดและหรืออาจมีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณลักษณะของรถเก็บขนขยะมูลฝอย
- ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก
- สวนของรถที่ใชขยะมูลฝอยตองมีการปกปดมิดชิด ไมรั่วซึม ไมทําใหข ยะมูลฝอยตกหลน
หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย
- พนสีหรือขอความใดๆ เชน“รถเก็บขนขยะมูลฝอย”เลขรหัสใบอนุญาต ชื่อบริษัทหนวยงาน
ที่อนุญาต ฯลฯ
2. หลักเกณฑ วิธีการเก็บขน เชน
- การแตงกายของผูปฏิบัติงานเชน การแตงกายใสกางเกงขายาว สวมเสื้อมีแขนและสวมเสื้อ
สะทองแสง ผูกผาปดปาก/จมูก สวมถุงมือ ฯลฯ
- เก็บขนขยะมูลฝอยใหเรียบรอยมิใหมีขยะมูลฝอยเหลือตกคางขณะขนยายตองไมทําใหขยะ
มูลฝอยตกหลนหรือฟุงกระจายตามทองถนน
3. หลักเกณฑในการกําจัด
- มีระบบกําจัดหลักสุขาภิบาล เชน ระบบเตาเผา ระบบฝงกลบหรือระบบหมักเปนปุย
- ตองไมกอเหตุรําคาญใหกับประชาชนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
- กรณีที่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด
ณ แหลงกําจัด ที่ถูกสุขลักษณะแหงใดและมีใบอนุญาตในการกําจัด หรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ที่เทศบาลตําบลยางกําหนดไว
ขอ 21 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของคําขอหากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว
และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจา พนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตาม แบบ (ส.ม. 2)
ที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้
ขอ 22 ผูได รับอนุญาตตองมารับ ใบอนุญาตพรอมกับชํา ระคาธรรมเนียมตามอัต ราทา ย
เทศบั ญญั ติ นี้ ภายในกํา หนดสิบ หา วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสื อแจง จากเจ า พนักงานท องถิ่น หากมิได รับ
ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
ข อ 23 ในการให บ ริ การตามใบอนุ ญาตผูรั บ ใบอนุ ญ าตต อ งทํ า สั ญ ญาเป น หนัง สื อ
กับผูรับบริการทุกราย โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการระยะเวลาในการใหบริการและ
ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา โดยสงสํานาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด
สามสิบวันกอนวันเริ่มการใหบริการทั้งนี้อัต ราคาบริการตองไมเ กินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการ
ขั้นสูงทายเทศบัญญัตินี้
ขอ 24 เมื่ อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบ ริ การแกผู รับบริการรายใดจะตองทําเป นหนังสื อ
แจงเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม
ขอ 25 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติดังนี้
(1) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน ขอ 21 ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการตามใบอนุญาต
(2) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดยื่นไวตาม ขอ 24
(3) ปฏิบั ติก ารอื่น ใดเกี่ย วด วยสุข ลักษณะความปลอดภั ย และรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดลอม
ตามคําแนะนําหรือคํ าสั่งของเจา พนักงานสาธารณสุ ข และคํ าสั่ งของเจ า พนัก งานทอ งถิ่นรวมทั้ งระเบี ย บ
ขอบังคับและประกาศของเทศบาลตําบลยางฮอม

ขอ 26 เมื่อผู รับ ใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญ าตใหยื่ นคําขอตอเจ าพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบ (ส.ม. 3) ที่กําหนดทา ยเทศบั ญญัตินี้กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่ นคําขอพรอมกับ
ชําระคาธรรมเนีย มแลวใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตหากมิได
ชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ
ขอ 27 ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ของเทศบาลตําบลยางฮอม
ขอ 28 เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหยื่นคําขอเลิกการดําเนิน
กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ (ส.ม.4) ที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้
ขอ 29 หากผูรับใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชําระในสาระสําคัญผูรับ ใบอนุญาต
จะตองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้ภายในสิบหา
วั นนับ แต วันที่ ได รับ ทราบถึ ง การสู ญ หายถู กทํ าลายหรือชํ ารุด ในสาระสํ าคั ญ แล ว แต กรณีพรอ มหลั กฐาน
ดังตอไปนี้
(1) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(2) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ 30 การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุ ญ าตให ต ามแบบ (ส.ม.2) ที่ กํ า หนดท า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้
โดยประทับ ตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวยและใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลายมือชื่อ
เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(2) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(3) บันทึกดานหลั งต นขั้ วใบอนุญ าตเดิ มระบุ สาเหตุ การสู ญหายถูก ทํา ลายหรือชํา รุด ใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมที่ เลขที่ ป ของใบแทนใบอนุญาต
ข อ 31 ผูรับ ใบอนุ ญาตตามเทศบั ญ ญั ติ ตํ า บลนี้ต อ งแสดงใบอนุ ญาตไว โ ดยเป ด เผย
และเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ 32 ใหใชแบบพิมพตาง ๆ ตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ดังตอไปนี้
(1) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับ ทําการเก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชตามแบบ (ส.ม.1)
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชตามแบบ (ส.ม. 2)
(3) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชตามแบบ (ส.ม. 3)
(4) คําขออนุญาตตางๆ ใหใชตามแบบ (ส.ม. 4)
ขอ 33 กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑแ ละเงื่อนไขในใบอนุญาต
หรือปฏิ บัติไมถูกตองตามเทศบัญญั ตินี้เจ าพนักงานทองถิ่นมี อํานาจสั่งพัก ใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน
สิบหาวัน
กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตส องครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตอง
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได

อัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)
***********************************
1.ใบอนุญาตดําเนินการรับทําเก็บขนเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการเก็บ และขนสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ 5,000 บาท
2.คาเก็บและขนสิ่งปฏิกลู ครั้งหนึ่งๆ คิดในอัตรา
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคดิ เทากับครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคดิ เทากับ 1 ลูกบาศกเมตร)

ลูกบาศกเมตรละ 500 บาท

3.คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
เดือนละ 65 บาท
2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตรแตไมเกิน 500 ลิตร
ใหคดิ เปนหนวยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย
หนวยละ 65 บาท
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคดิ เปนครึ่งหนวย
เศษเกิน 10 ลิตร ใหคดิ เปนหนึง่ หนวย)
3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
เดือนละ 3,250 บาท
แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว
1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
ครั้งละ 125 บาท
2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 245 บาท
3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตรใหคดิ เปนหนวย
ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรในอัตราตอหนวย
หนวยละ 245 บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคดิ เปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคดิ เปนหนึ่งหนวย)

ภาคพนวก

ส.ม.1
แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที.่ ....................................................................
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ.......................
ขาพเจา.....................................................อายุ.....................ป สัญชาติ.....................
อยูบ านเลขที.่ ................หมูท.ี่ .........ตรอก/ซอย................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ..............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต...........................
..............................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท...................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท.................................................
โดยมีพื้นทีป่ ระกอบการ.................................................ตารางเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท..............................................................
.......................มีคนงาน.....................คน ใชเครื่องจักรขนาด......................แรงมา
( ) กิจการตลาดทีม่ ีการจําหนาย.......................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหนายสินคาในที/่ ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท........................
ณ บริเวณ........................................โดยวิธีการ.......................................................................................
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ ปฏิกลู มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกลู โดยมีแหลงกําจัดที่........................................................................................................
□ เก็บขนและกําจัดสิง่ ปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท.ี่ .................................................
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที.่ ........................................................................................................
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที.่ .............................................................
ตอ(เจาพนักงานทองถิ่น)........................................................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ
เอกสารมาดวย ดังนี้คือ
1.สําเนาบัตรประจําตัว.................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2.สําเนาทะเบียนบาน
3.หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของ คือ
3.1..........................................................................................................................
3.2..........................................................................................................................
4....................................................................................................................................
5....................................................................................................................................

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต)
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนีเ้ ปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................ผูรับใบอนุญาต
(................................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขดังนี้
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(..............................................)
ตําแหนง.........................................วันที่......................................
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานทองถิ่น
(...................................................)
ตําแหนง....................................................วันที่.........../.........../.............

ส.ม. 2

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.............................................................
เลมที.่ ..............เลขที.่ .............../..............
(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให......................................................................................
สัญชาติ..................อยูบ านเลขที.่ .............หมูท.ี่ ........ตําบล..............................อําเภอ.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท..........................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................................................
ตั้งอยูบานเลขที.่ ............หมูที่..............ตําบล...................................อําเภอ.......................................................
จังหวัด............................................โทรศัพท............................................
เสียคาธรรมเนียมปละ...............................บาท (..................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที.่ ....................เลขที.่ ............................ลงวันที.่ ......................................................
(2) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ วิธีการและเงือ่ นไขที่กําหนดใน
ขอกําหนดของทองถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนีเ้ ปนการขัดตอ
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิน่ อาจจะพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อกี ดวย คือ
(4.1)........................................................................................................................
(4.2).........................................................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที.่ ...........เดือน.................................พ.ศ.....................
(6) ใบอนุญาตฉบับนีส้ ิ้นอายุวันที.่ .................เดือน.................................พ.ศ.....................
(ลงชื่อ)........................................................
(...................................................)
ตําแหนง.....................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

ส.ม.3
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
เขียนที.่ ...........................................
วันที่.........เดือน...............พ.ศ.........
ขาพเจา..............................................................อายุ.........ป สัญชาติ................................
อยูบ านเลขที.่ ..............หมูท.ี่ ..........ตรอก/ซอย............................ถนน..........................................................
แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ.........................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.................................
..........................................จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท.........................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท............................................................
..............................................................ตามใบอนุญาตเลมที.่ .................เลขที.่ .................../.......................
ออกใหเมื่อวันที.่ ...........เดือน.....................พ.ศ....................ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น)..................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนีค้ ือ
1) สําเนาบัตรประจําตัว.................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ)
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของ คือ
3.1..........................................................................................................................
3.2..........................................................................................................................
4) ..............................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................ผูขอรับใบอนุญาต
(...........................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
คําสั่งเจาพนักงานทองถิน่
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ.......................................
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
.................................................................................
(ลงชื่อ) ..............................................เจาพนักงานสาธารณสุข (ลงชือ่ ) ............................................................
(.....................................................)
(...........................................................)
ตําแหนง............................................................
ตําแหนง .........................................................
วันที.่ ............/................/............
วันที่............./................/............

ส.ม. 4
เลขที่รับ................/................

เลขที.่ ........................

คําขออนุญาตและเลิกกิจการ
เกี่ยวกับการขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย
เขียนที.่ ....................................................
วันที.่ .............เดือน....................พ.ศ.......
ขาพเจา...................................................อายุ............ป สัญชาติ.........................
หมูท.ี่ ...........ตรอก/ซอย.........................ถนน................................แขวง/ตําบล..........................................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................โทรศัพท.................................ขอยื่นคําขอตอ
เจาพนักงานทองถิ่น
โดยใชชอื่ สถานประกอบการวา..............................................ขอที.่ .....................
ตั้งอยูบานเลขที.่ ...............หมูท .ี่ ...........ตรอก/ซอย..........................ถนน.....................................................
แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.........................................................
โทรศัพท..............................................
ขอยื่นคําขอตอนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม
ดวยขาพเจามีความประสงค.............................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................ผูข อรับใบอนุญาต
(.....................................................)

