
 

 
เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลยางฮอม 

เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย 
พ.ศ.2556  

(แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560) 
 

 
 

เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชยีงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม 

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560) 

********************* 

หลักการ 

เทศบาลตําบลยางฮอม ไดพิจารณาตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เร่ือง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 โดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการ
ใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และอัตราตางๆ พ.ศ.2545 

เหตุผล 

กระทรวงสาธารณสุข ไดออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  
หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ยกเลิกกฎกระทรวง 
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และอัตราตางๆ พ.ศ.2545 
และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นได แตตองไมเกิน
อัตราตามที่กฎกระทรวงกําหนด ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเปนปจจุบัน และเปน
ประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ตําบลยางฮอม จึงเห็นควรพิจารณาแกไขอัตราคาธรรมเนียมทายประกาศ 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 ใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 

(แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560) 
……………………………. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 (3) (4) และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2596 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552) ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55  
มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดังนั้น เทศบาลตําบลยางฮอม  
โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางฮอม และผูวาราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบญัญตัเิทศบาล
ตําบลยางฮอม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2556 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)  
ไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. 2556 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)” 

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลยางฮอมตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดย
เปดเผย ณ ที่ทําการของเทศบาลตําบลยางฮอมแลวเจ็ดวัน 

ขอ 3 ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม  
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 และใหใชบัญชีอัตราคาธรรมเนียมเทศบัญญัติเทศบาล 
ตําบลยางฮอม เร่ือง 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 
ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น 
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

         “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

 
 
 
 



หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ขอ 5 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลยางฮอมใหเปน

อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลยางฮอม 
ในกรณีมีเหตุอันสมควรเทศบาลตําบลยางฮอมอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

แทนก็ได ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลยางฮอม 
  การใหบริการของเทศบาลตําบลยางฮอมในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เจาของหรือผูครอบครองอาคาร สถานที่ใดๆ ตองเสียคาธรรมตามอัตราที่กําหนดไว ยกเวนสถานที่ราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจหรือสถานบริการสาธารณะ 
 

หมวด 2 
การเก็บ ขนและกําจัด สิ่งปฏิกลูและขยะมูลฝอย 

 
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 ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏกิลูและหรอื

ขยะมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่น้ันอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
ขอ 9 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่

นั้นไมใหมีการถายเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 
ขอ 10 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูล

และหรือมูลฝอยตาม ขอ 9 ตองกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสขุหรอื
เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ 11 หามมิใหผูใดถาย เท คุยเขี่ย ทิ้งหรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยนอก
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆจัดใหมีขึ้นเวนแตเปนการ
กระทําของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอํานาจหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น 
  ขอ 12 หามมิใหผูใดคุยเขี่ย ขุด ขน ขยะมูลฝอยในที่รองรับขยะมูลฝอยรถหรือเรือเก็บขน
ขยะมูลฝอยหรือสถานที่เทขยะมูลฝอยใดๆ เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่มีหนาที่หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
  ขอ 13 หามมิใหผูขน นําพา หรือเคลื่อนยายสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปในที่  
หรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดใสในภาชนะหรือที่มิดชิดไมใหมิสงปฏิกูลหรือมีกลิ่นร่ัวซึมออกมาภายนอก 
และตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะ
โดยสารทางบกและทางน้ําซ่ึงไดจัดหองสุขาที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 



ขอ 14 ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด ไมรั่ว ไมซึมและไมมีกลิ่น
เหม็นรั่วออกมาขางนอกและที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ 
ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ 15 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ เชน ควัน กลิ่น หรือแก็ส เปนตน เวนแตจะไดกระทําโดย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ 16 การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยขามเขตทองถิ่นกันจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

(1) เจาพนักงานทองถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตใหผูไดรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและ 
หรือขยะมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจโดยแจงวาจะนําสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัด ณ เขตทองถิ่นอื่น 
เจาพนักงานทองถิ่นจะตองตรวจสอบวามีใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยนั้น จึงจะอนุญาต 
ใหเก็บขนโดยทําเปนธุรกิจได 

(2) กรณีที่ผูใดไดรับการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในเขตทองถิ่นตนทางแลวนําสิ่ง
ปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัดในเขตทองถิ่นปลายทาง ซึ่งผูประกอบการคิดคาบริการไดตามอัตรา 
ที่ทองถิ่นตนทาง และปลายทางกําหนดไวในขอกําหนดทองถิ่นนั้น ทั้งนี้หากมีการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและหรือ
ขยะมูลฝอยผานทองถิ่นอื่นนอกจากทองถิ่นตนทางและทองถิ่นปลายทางจะตองแสดงใบอนุญาตทําการเกบ็ขน
จากเจาพนักงานทองถิ่นตนทาง และขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจาพนักงานทองถิ่นปลายทาง 
รวมทั้งหลักฐานการขออนุญาตทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3) กรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยโดยคิดคาบริการในเขต
ทองถิ่นหนึ่งแลวนํามากําจัดโดยการถมที่หรือโดยวิธีการอื่นใดในที่ซึ่งอยูในอีกเขตทองถิ่นหนึ่งบุคคลผูมี
กรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองที่ดินนั้นจะตองขอใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นนั้น 

ขอ 17 หามมิใหผูใดขุดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยหรือนําสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝง
หรือถมในที่ดินใดหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 

หมวด 3 
กจิการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลและหรือขยะมูลฝอย 

ขอ 18 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดย 
ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

ขอ 19 ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดย
ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหยื่นคําขอรับใบอนญุาตตามแบบทีก่าํหนด
ทายเทศบัญญัตินี้ (ส.ม.1) ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ ตามที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด 

ขอ 20 คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่เทศบาลตาํบล
ยางฮอมกําหนดและหรืออาจมีคุณสมบัติดังนี้ 

 



1. คุณลักษณะของรถเก็บขนขยะมูลฝอย 
- ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 
- สวนของรถที่ใชขยะมูลฝอยตองมีการปกปดมิดชิด ไมรั่วซึม ไมทําใหขยะมูลฝอยตกหลน

หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 
- พนสีหรือขอความใดๆ เชน“รถเก็บขนขยะมูลฝอย”เลขรหัสใบอนุญาต ชื่อบริษัทหนวยงาน

ที่อนุญาต ฯลฯ 
2. หลักเกณฑ วิธีการเก็บขน เชน 
- การแตงกายของผูปฏิบัติงานเชน การแตงกายใสกางเกงขายาว สวมเสื้อมีแขนและสวมเสื้อ

สะทองแสง ผูกผาปดปาก/จมูก สวมถุงมือ ฯลฯ 
- เก็บขนขยะมูลฝอยใหเรียบรอยมิใหมีขยะมูลฝอยเหลือตกคางขณะขนยายตองไมทําใหขยะ

มูลฝอยตกหลนหรือฟุงกระจายตามทองถนน 
3. หลักเกณฑในการกําจัด 
- มีระบบกําจัดหลักสขุาภบิาล เชน ระบบเตาเผา ระบบฝงกลบหรือระบบหมักเปนปุย 
- ตองไมกอเหตุรําคาญใหกับประชาชนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 
- กรณีที่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด  

ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใดและมีใบอนุญาตในการกําจัด หรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ที่เทศบาลตําบลยางกําหนดไว 

ขอ 21 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของคําขอหากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว
และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตาม แบบ (ส.ม. 2)  
ที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ 22 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย  
เทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดรับ
ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ 23 ในการใหบริการตามใบอนุญาตผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 
กับผูรับบริการทุกราย โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการระยะเวลาในการใหบริการและ
ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา โดยสงสํานาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด
สามสิบวันกอนวันเริ่มการใหบริการทั้งนี้อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการ 
ขั้นสูงทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ 24 เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือ  
แจงเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเร่ิมการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ 25 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติดังนี้ 
(1) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน ขอ 21 ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการตามใบอนุญาต 
(2) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดยื่นไวตาม ขอ 24 
(3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัย และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ตามคําแนะนําหรือคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบ
ขอบังคับและประกาศของเทศบาลตําบลยางฮอม 



ขอ 26 เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบ (ส.ม. 3) ที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ 
ชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตหากมิได
ชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ 27 ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ของเทศบาลตําบลยางฮอม 

ขอ 28 เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหยื่นคําขอเลิกการดําเนิน
กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ (ส.ม.4) ที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ 29 หากผูรับใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชําระในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต
จะตองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน
ดังตอไปนี้ 

(1) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(2) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ขอ 30 การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเง่ือนไข ดังนี้ 
 (1) การออกใบแทนใบอนุญาตใหตามแบบ (ส.ม .2) ที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้ 

โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวยและใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลายมือชื่อ 
เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(2) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมน้ัน 
(3) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมที่ เลขที ่ป ของใบแทนใบอนุญาต 
ขอ 31 ผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติตําบลนี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  

และเห็นไดงาย ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ขอ 32 ใหใชแบบพิมพตาง ๆ ตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ดังตอไปนี้ 
(1) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

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 กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในใบอนุญาต

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน 
สิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตอง
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

 





 
 

อัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560) 

*********************************** 

1.ใบอนุญาตดําเนินการรับทําเกบ็ขนเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ 

       (ก) รับทําการเกบ็ และขนสิง่ปฏิกลู หรือมลูฝอยทั่วไป   ฉบบัละ 5,000 บาท 

2.คาเก็บและขนสิ่งปฏิกลู ครั้งหนึ่งๆ คดิในอตัรา      ลูกบาศกเมตรละ 500 บาท  

(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคดิเทากบัคร่ึงลูกบาศกเมตร  

เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคดิเทากบั 1 ลูกบาศกเมตร)  

3.คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

        (ก) คาเกบ็และขนมลูฝอยทั่วไป เปนรายเดอืน 

             1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลติร       เดอืนละ 65 บาท 

           2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลติรแตไมเกิน 500 ลติร  

ใหคดิเปนหนวยทุกๆ 20 ลิตร ในอตัราตอหนวย   หนวยละ 65 บาท  

(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคดิเปนครึ่งหนวย  

เศษเกิน 10 ลติร ใหคดิเปนหนึง่หนวย) 

             3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลติร   เดอืนละ 3,250 บาท 

แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร    

        (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว 

             1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร    ครั้งละ 125 บาท 

             2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คร้ังละ 245 บาท 

           3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตรใหคดิเปนหนวย  

ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรในอตัราตอหนวย    หนวยละ 245 บาท  

(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคดิเปนคร่ึงหนวย  

เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคดิเปนหนึ่งหนวย) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคพนวก 



 
 

ส.ม.1 
แบบคําขอรบัใบอนุญาต 

 

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

ขาพเจา.....................................................อาย.ุ....................ป สัญชาต.ิ.................... 
อยูบานเลขที.่................หมูที.่.........ตรอก/ซอย................................ถนน............................................. 
แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ..............................เทศบาล/สขุาภบิาล/อบต........................... 
..............................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ 
( ) สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................. 

โดยมพีื้นท่ีประกอบการ.................................................ตารางเมตร 
( ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ ประเภท.............................................................. 

.......................มีคนงาน.....................คน ใชเคร่ืองจักรขนาด......................แรงมา 
( ) กิจการตลาดทีม่ีการจําหนาย.......................(เปนประจํา/เปนคร้ังคราว/ตามวันนัด) 
( ) กิจการจําหนายสินคาในที/่ทางสาธารณสขุ จําหนายสินคาประเภท........................ 

ณ บริเวณ........................................โดยวิธีการ....................................................................................... 
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ปฏิกลูมลูฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท 

เก็บขนสิ่งปฏิกลูโดยมีแหลงกําจดัที่........................................................................................................ 
□ เกบ็ขนและกําจัดสิง่ปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที.่................................................. 

เก็บขนมลูฝอย โดยมแีหลงกําจัดที.่........................................................................................................ 
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมแีหลงกําจัดที.่............................................................. 

ตอ(เจาพนักงานทองถิ่น)........................................................พรอมคําขอนี ้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ 
เอกสารมาดวย ดังนี้คือ 

1.สําเนาบตัรประจําตัว.................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
2.สําเนาทะเบยีนบาน 
3.หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกีย่วของ คือ 
      3.1.......................................................................................................................... 
      3.2.......................................................................................................................... 
4.................................................................................................................................... 
5.................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



 
 

(ดานหลงัคําขอรับใบอนุญาต) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนีเ้ปนความจริงทุกประการ 

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

(................................................) 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขดงันี ้

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

.......................................................................................................................................................... 
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 

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

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

(..............................................) 
ตําแหนง.........................................วันที่...................................... 

คําสั่งของเจาพนกังานทองถิ่น 
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

ตําแหนง....................................................วันที่.........../.........../............. 
 
 
 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกจิการโดยสังเขป 
 



 
 

ส.ม. 2 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกจิการ............................................................. 

เลมที.่..............เลขที.่.............../.............. 
(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให...................................................................................... 

สัญชาต.ิ.................อยูบานเลขที.่.............หมูที.่........ตําบล..............................อําเภอ..................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท.......................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................................................................... 
ตั้งอยูบานเลขที.่............หมูท่ี..............ตําบล...................................อําเภอ....................................................... 
จังหวัด............................................โทรศัพท............................................ 

เสยีคาธรรมเนียมปละ...............................บาท (..................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที.่....................เลขที.่............................ลงวันที.่...................................................... 

(2) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบตัติามหลักเกณฑ วิธีการและเงือ่นไขที่กําหนดใน 
ขอกําหนดของทองถิ่น 

(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนญุาตนีเ้ปนการขดัตอ 
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิน่อาจจะพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏบิตัติามเงื่อนไขเฉพาะดงัตอไปน้ีอกีดวย คือ 
       (4.1)........................................................................................................................ 
       (4.2)......................................................................................................................... 
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที.่...........เดือน.................................พ.ศ..................... 
(6) ใบอนุญาตฉบับนีส้ิ้นอายุวันที.่.................เดือน.................................พ.ศ..................... 
 
 

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

ตําแหนง..................................................... 
เจาพนักงานทองถิ่น 

 
 
 
 



 
 

   ส.ม.3 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

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

ขาพเจา..............................................................อาย.ุ........ป สัญชาต.ิ............................... 
อยูบานเลขที.่..............หมูที.่..........ตรอก/ซอย............................ถนน.......................................................... 
แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ.........................เทศบาล/สขุาภบิาล/อบต................................. 
..........................................จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท......................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการประเภท............................................................ 
..............................................................ตามใบอนุญาตเลมที.่.................เลขที.่.................../....................... 
ออกใหเมื่อวันที.่...........เดือน.....................พ.ศ....................ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น).................................. 
พรอมคําขอนี ้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนีค้ือ 

1) สําเนาบตัรประจําตัว.................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ) 
2) สําเนาทะเบยีนบาน 
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วของ คือ 
       3.1.......................................................................................................................... 
       3.2.......................................................................................................................... 
4) .............................................................................................................................. 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข    คําสั่งเจาพนกังานทองถิน่ 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรอนุญาต      ( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ.......................................             ( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
.................................................................................    
(ลงชื่อ) ..............................................เจาพนักงานสาธารณสุข    (ลงชื่อ) ............................................................ 
      (.....................................................)              (...........................................................) 
ตําแหนง............................................................     ตําแหนง ......................................................... 
    วันที.่............/................/............    วันที่............./................/............ 

 
 
 
 



 
 

            ส.ม. 4 

เลขที่รับ................/................          เลขที.่........................ 
 

คําขออนุญาตและเลกิกจิการ 
เกี่ยวกับการขนและกําจัดสิ่งปฏกิูลและหรือขยะมูลฝอย 

             เขียนที.่.................................................... 
             วันที.่.............เดือน....................พ.ศ....... 
 

ขาพเจา...................................................อายุ............ป สัญชาต.ิ........................ 
หมูที.่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน................................แขวง/ตําบล.......................................... 
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................โทรศัพท.................................ขอยื่นคําขอตอ 
เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยใชชือ่สถานประกอบการวา..............................................ขอที.่..................... 
ตั้งอยูบานเลขที.่...............หมูที.่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน..................................................... 
แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด......................................................... 
โทรศัพท.............................................. 

ขอยื่นคําขอตอนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 
ดวยขาพเจามคีวามประสงค............................................................................. 

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

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

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

 

 

 

 




