
 

 

 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไชยมงคล 

เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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

          โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไชยมงคล  ในการควบคุมการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตเทศบาลต าบลไชยมงคล 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑  มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ 

แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ประกอบกับมาตรา ๗ 

มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓  แหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕  เทศบาลต าบลไชยมงคล โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลไชยมงคลและผูว้่า

ราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ตราเทศบัญญัติฉบับนีไ้ว้ดังตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรยีกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไชยมงคล  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย          พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลไชยมงคล          แล้ว ๗ วัน 
 

 ข้อ ๓ นับแตว่ันที่เทศบัญญัติฉบับนีม้ีผลบังคับใช้  ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล

ไชยมงคล     เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔  และบรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบ และ

ค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้          ตราไว้แล้ว ในเทศบัญญัตินีห้รอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใชเ้ทศ

บัญญัติฉบับนีแ้ทน 
 

 ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแตง่ตั้งจากรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “พนักงานเจา้หนา้ที่” หมายความวา่ ขา้ราชการหรอืพนักงานสว่นท้องถิ่นที่ได้รับการแตง่ตั้ง

จากเจา้พนักงานท้องถิ่นให้มีอ านาจปฏิบัติการตรวจตรา ก ากับดูแลตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 

 

-๒- 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่

อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรอืซากสัตว์ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลีย้งสัตว์หรอืที่

อื่น 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรอืปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ง

โสโครกหรอืมีกลิ่นเหม็น 

 “ที่หรอืทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรอืทางซึ่งมใิช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรอืใช้สัญจรร่วมกันได้ 

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรอืน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรอืสิ่งสรา้งขึน้

อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรอืใช้สอยได้ 
 

 ข้อ ๕ การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลไชยมงคล   เป็นอ านาจหนา้ที่ของ

เทศบาล                    ต าบลไชยมงคลแต่ฝา่ยเดียวเท่านั้น 

 ในกรณีที่มเีหตุผลอันสมควรเทศบาลต าบลไชยมงคล อาจอนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงาน

เอกชนใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลไชยมงคล 
 

 ข้อ ๖ หา้มมิใหผู้ใ้ด ถ่าย เท ทิง้ หรอืท าให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรอืทางสาธารณะเป็นต้น

ว่า ถนน ริมถนน ตรอก ซอย แมน่้ า คลอง คู สระน้ า บ่อน้ า เว้นแตใ่นที่ซึ่งเทศบาลต าบลไชยมงคล หรอื

บุคคลหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
 

 ข้อ ๗ หา้มมิใหผู้ใ้ด น าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรอืทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรอืที่เก็บ

มิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรอืกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 
 

 ข้อ ๘ ห้ามมใิห้ผูใ้ด ถ่ายเท ทิง้สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
 

 ข้อ ๙ ห้ามิให้ผูใ้ด ถ่ายเท ทิ้งมูลฝอยไปในที่หรอืทางสาธารณะไม่ว่าจะด้วยจงใจหรอืไม่จงใจก็ตาม 
 

 ข้อ ๑๐ หา้มมิใหผู้ใ้ด ท าการถ่าย เท ขน หรอืเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่รองรับ รถ

ขน เรอืขน สถานที่เท เก็บ หรอืที่พักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของเทศบาลต าบลไชยมงคล   เว้นแต ่เป็น

การกระท าของพนักงานเจ้าหนา้ที่ของเทศบาลต าบลไชยมงคล หรือเป็นบุคคลหรอืหนว่ยงานเอกชนที่

ได้รับอนุญาตจากเทศบาลต าบลไชยมงคล 

 ข้อ ๑๑ หา้มมิใหผู้ใ้ด ท าการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ย หรอืขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือ

สถานที่พักมูลฝอยใดๆ ของเทศบาลต าบลไชยมงคล เว้นแตเ่ป็นการกระท าของพนักงานหรือเจ้าหนา้ที่

ของเทศบาลต าบลไชยมงคล หรอืเป็นบุคคลหรอืหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลต าบลไชยมงคล 

 
 



 

 

-๓- 

ข้อ ๑๒ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานที่ใดๆต้องจัดใหม้ีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้นๆใหถู้กต้องตามสุขลักษณะ 
 

 ข้อ ๑๓ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึม  และไม่มกีลิ่น

เหม็นรั่วออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยตอ้งไม่รั่วมีฝาปิดมดิชิดกันแมลงและสัตว์ได้   ตามแบบที่

เจ้าพนักงานสาธารณสุข    หรอืเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
 

 ข้อ ๑๔ เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานที่ใดๆต้องรักษาบริเวณอาคารหรอืสถานที่

นั้นไมใ่ห้มกีารถ่ายเท หรอืทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 
 

 ข้อ ๑๕ ห้ามมใิห้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานที่ใดหรอืผูป้ระกอบกิจการใดท า

การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอันอาจท าให้เกิดภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน กลิ่น หรือแก๊ส หรอืเห็นให้

เกิดอันตรายใดๆ เป็นต้น เว้นแต่ จะได้กระท าโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรอืกระท าตามค าแนะน าของ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรอื          เจา้พนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่   
 

 ข้อ ๑๖ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่หรอืบริเวณใด ควรท าการเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูล มูลฝอย  ไม่ท าการก าจัดให้ต้องดว้ยลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจง้เป็นหนังสือไปยัง

เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคาร สถานที่หรอืบริเวณนั้นๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรอื

เมื่อได้ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ก าหนดบริเวณที่ตอ้งท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่

น้อยกว่าสามแหง่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิห้าวัน นับแต่ประกาศแล้ว เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคาร 

สถานที่ หรือบริเวณใดๆ จะต้องให้เจา้หน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร สถานที่หรอืบริเวณนั้นซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 

 ข้อ ๑๗ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร สถานที่หรอืบริเวณใด ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ ๑๔ ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

หรอืเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการเผา ฝัง หรอืโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

 

กิจการรับท าการเก็บขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 

ข้อ ๑๘ ห้ามมใิห้ผูใ้ดด าเนินการกิจการรับท าการเก็บขน หรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอยโดย

ท าเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแตจ่ะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่น 
 

  



 

 

-๔- 

ข้อ ๑๙ ผูใ้ดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท า

เป็นธุรกิจหรอืโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ใหย้ื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ สม.๑ 

ต่อเจา้พนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่างๆตามที่เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด 

 ข้อ ๒๐ คุณสมบัติของผูข้ออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูล

ฝอยตลอดจนหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามที่เทศบาล

ต าบลไชยมงคลก าหนด 

 ข้อ ๒๑ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ของค าขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขที่

ก าหนดไว้แลว้ และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต

ตามแบบ สม.๒ 

 ข้อ ๒๒ ผูไ้ด้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศ

บัญญัตินี้ ภายในก าหนดสิบหา้วัน นับวันที่ได้รับหนังสอืแจ้งจากเจา้พนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับ

ใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสทิธิ์ 

 ข้อ ๒๓ ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผูร้ับใบอนุญาตต้องท าสัญญาเป็นหนังสือกับ

ผูร้ับบริการทุกราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการ

ให้บริการและความรับผิดชอบ  ในกรณีผิดสัญญา โดยส่งส าเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจา้

พนักงานท้องถิ่น ภายในก าหนดสามสิบวัน ก่อนวันที่เริ่มการ 

ให้บริการ ทั้งนีอ้ัตราค่าบริการตอ้งไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชอีัตราค่าบริการช้ันสูงท้ายเทศ

บัญญัตินี้ 

 ข้อ ๒๔ เมื่อผูร้ับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแกผูร้ับบริการรายใด จะต้องท าเป็นหนังสอืแจ้ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนดสามสิบวัน ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ ๒๕ ผูร้ับใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการตามใบอนุญาต 

 (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ ๒๓  

 (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามค าแนะน าหรอืค าสั่งของเจา้พนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจา้พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ 

เทศบัญญัติ และประกาศของเทศบาลต าบลไชยมงคล 
 

 ข้อ ๒๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต   ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น ตามแบบ สม.๓  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้

ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมที่

ค้างช าระ 



 

 

-๕- 

ข้อ ๒๗ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแตว่ันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใชไ้ด้เพียงในเขตอ านาจ

ของเทศบาลต าบลไชยมงคล 

 ข้อ ๒๘ เมื่อผูร้ับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการตอ่ไป ให้ยื่นค าขอเลิกการด าเนิน

กิจการตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม.๔  

 ข้อ ๒๙ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น    ตามแบบ สม.๔  

 ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระส าคัญผู้รับใบอนุญาต

จะต้องยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ต่อเจา้พนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม.๔  ภายในสิบหา้วัน  นับแต่

วันทีไ่ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังตอ่ไปนี้ 

 (๑) เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 

 (๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
 

 ข้อ ๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่น ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์วธิีการ 

และเงื่อนไขดังนี้ 

 (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใ้ช้แบบ สม.๒ โดยประทับตราสีแดงค าว่าใบแทน ก ากับไว้

ด้วยและใหม้ี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืผูท้ี่ได้รับ

มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

 (๒) ให้ใชใ้บแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลอืของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

 (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดใน

สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแตก่รณี และลงเล่มที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต 
 

 ข้อ ๓๒ ผูร้ับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้งา่ย ณ 

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 

 ข้อ ๓๓ ให้ใช้แบบพิมพ์ตา่งๆ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังตอ่ไปนี้ 

 (๑) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขน หรอืก าจัดปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท า

เป็นธุรกิจ หรอืโดยรับประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ สม.๑ 

 (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขน หรอืก าจัดปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ 

หรอืโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ สม.๒ 

 (๓) ค าขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขน หรอืก าจัดปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยท าเป็นธุรกิจ หรอืโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ สม.๓ 

 

 



 

 

-๖- 

(๔) ค าขออนุญาตการตา่งๆ ให้ใช้แบบ สม.๔ 

 ข้อ ๓๔ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน 

 กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแตส่องครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะต้องถูกสั่ง

พักใบอนุญาตอกี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 

 ข้อ ๓๕ ผูใ้ดฝา่ฝนืเทศบัญญัตินี้  ในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ขอ้ ๑๑ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ 

ข้อ ๑๘  มีความผดิตามมาตรา ๗๑  แหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

 ข้อ ๓๖ ผูใ้ดฝา่ฝนืเทศบัญญัตินี้ ในข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรค

หนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

 ข้อ ๓๗ ผูใ้ดฝา่ฝนืเทศบัญญัตินี้ ในข้อ ๓๐ ข้อ ๓๔ มีความผิดตามมาตรา ๘๔ แหง่

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

 ข้อ ๓๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ในข้อหนึ่งขอ้ใด มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แหง่

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เว้นแตก่ารฝ่าฝืนนั้นต้องดว้ยความในข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ 

๓๗ แหง่เทศบัญญัตินี้ 
 

 ข้อ ๓๙ นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล มีหนา้ที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติฉบับนี ้

และให้มอี านาจออกระเบียบ เทศบัญญัติ หรอืค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

 

 ประกาศ ณ วันที่        เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๕๖ 

                              

 

                                                   (นายสมโภชน์   นามประสิทธิ์) 

                                                                              นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล                       

- อนุมัติ 
 

 

 

               นายอ าเภอเมอืงนครราชสีมา 

ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 



 

 

                                              

                                                                       เขียนที…่………………………………………. 

                                                                      วันที…่…………..เดือน……………………..พ.ศ……………… 

 ข้าพเจ้า…………………………………………..อายุ……………ปี สญัชาติ…………….……………. 

อยู่บ้านเลขที…่……………..หมู่ที…่…………ตรอก/ซอย……………………….ถนน…………………………... 

แขวง/ต าบล…………………………..เขต/อ าเภอ……………………เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต………………… 

………………………………….จังหวดั……………………………หมายเลขโทรศัพท…์……………………….. 

    ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

                                (   ) สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท……………………….……………. 

                                   โดยมีพื้นทีป่ระกอบการ……………………..ตารางเมตร 

      (   ) กจิการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ ประเภท……………………………………………… 

            ………………………มคีนงาน……..คน ใช้เครื่องจักรขนาด……...แรงม้า 

      (   ) กจิการตลาด ที่มกีารจ าหนา่ย…………………(เป็นประจ า/เป็นครัง้คราว/ตามวันนดั) 

      (   ) กจิการจ าหนา่ยสนิคา้ในที/่ทางสาธารณะ จ าหน่ายสินคา้ประเภท……………………. 

                                       ณ บริเวณ…………………………………โดยวธิีการ…………………………………  

                                (   ) กจิการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิง่ปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ ประเภท 
                                             

                                       เก็บขนสิง่ปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที…่……………………………………………. 

                                                                                                                       เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดอยู่ที่………………………………… 

                                       เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลง่ก าจัดที…่…………………………………………….. 

                                       เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีระบบก าจดัอยู่ที…่………………………………. 

ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)…………………………………………พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสาร

มาด้วย ดังนีค้ือ 

                                  ๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว…………………….(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ) 

                                   ๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

                                   ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คอื 

                                       ๓.๑……………………………………………………………………………………… 

                                       ๓.๒……………………………………………………………………………………… 

                                   ๔) …………………………………………………………………………………………. 

                                   ๕) ………………………………………………………………………………………….  

 

 แบบค ำขอรับใบอนุญำต 

 

 แบบ สม.๑ 



 

 

                                                                                                    (ด้านหลงัค าขอรับใบรับอนุญาต) 

 

                                              ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริง 

                                                                                 

                                                               ลงชื่อ)………………………………..ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                                                     (…………………………………) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

                                    (   ) เหน็สมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดงันี…้………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………                       ..…

………………………………………………………………………………………………………………… 

                                    (   ) เหน็สมควรไม่อนุญาต เพราะ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                (ลงชื่อ)……………………………..เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

                                                                         (………………………………) 

                                                              ต าแหน่ง……………………………….วันที…่…./……./….... 

แผนผงัแสดงท่ีตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 

 
ค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
                                     (   ) อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 
                                          (   ) ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
                                                                  (ลงช่ือ)……………………………………….เจ้าพนกังานท้องถ่ิน                                                                                                    

                                                            (…………………………………………) 
                                                           ต าแหนง่…………………………………………วนัท่ี……/……./ 
 



 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขนหรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

เล่มที…่………เลขที…่………./………อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………สัญชาต…ิ……………. 

อยู่บ้านเลขที…่………...หมู่ที…่….ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………………………….. 

ต าบล/แขวง…………..อ าเภอ/เขต………….จังหวดั……………….หมายเลขโทรศัพท…์…………………………… 

 ข้อ ๑)  ประกอบกิจการตลาดประเภทที…่…………..โดยใชช้ื่อตลาดวา่……………………………………. 

ตั้งอยู่ที…่……………หมู่ที…่………ตรอก/ซอย…………………………..ถนน…………………………………………….. 

ต าบล/แขวง…………………………อ าเภอ/เขต……………………………จังหวดั……………………………................. 

โทรศพัท…์………………………...โทรสาร…………………มพีื้นทีป่ระกอบการ…………………….ตารางเมตร 

จ านวนแผงในตลาด……………….แผง ทั้งนี้ ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเงิน……………………….บาท 

(……………………………)ใบเสรจ็รับเงินเล่มที…่…..เลขที…่……ลงวันที…่……เดือน……………..พ.ศ…….. 

 ข้อ ๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัตติามสุขลักษณะทั่วไปที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 

๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อก าหนดท้องถิ่น (เทศบัญญัติ/

ข้อบัญญัต ิอบต./ข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานครแลว้แต่กรณ)ี 

 ข้อ ๓)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอ่ไปนี ้

                ๓.๑ ……………………………………………………………………………………………… 

                          ๓.๒ ……………………………………………………………………………………………… 

                          ๓.๓ ……………………………………………………………………………………………… 

 ใบอนุญาตฉบับนีใ้หใ้ช้ได้ถึงวนัที…่……..เดือน……………………..พ.ศ……………….. 

                                                            ออกให้ ณ วนัที…่……….เดือน……………………พ.ศ…………. 

                                                                       (ลงชือ่)……………………………………… 

                                                                                 (……………………………………..) 

                                                                     ต าแหน่ง…………………………………….เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายการการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียคา่ธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี

ที่หมดอาย ุ

ใบเสร็จรับเงนิ ลงลายมือชื่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/

ป ี

      

      

ค าเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไวใ้นที่เปดิเผย ณ ตลาดทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการ 

 

แบบ สม.๒ 
 



 

 

 

  

                                                                            เขียนที…่……………………………………….. 

                                                                           วันที…่……..เดือน…………………………พ.ศ…………… 

 ข้าพเจ้า……………………………………………….อายุ………….ปี สัญชาต…ิ……………………. 

อยู่บ้านเลขที…่………………หมู่ที…่…………ตรอก/ซอย……………………..ถนน…………………………… 

แขวง/ต าบล……………………………เขต/อ าเภอ……………………….เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต……………. 

………………………………จังหวดั…………………………………..หมายเลขโทรศพัท…์……………………. 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการประเภท……………………………………………………… 

………………………………………………….ตามใบอนุญาตเล่มที…่…………เลขที…่………../……………. 

ออกให้เมื่อวนัที…่……เดือน……………………….พ.ศ……………ต่อ(เจ้าพนักงานท้องถิน่)…………………... 

 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาดว้ย ดังนี้คือ 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัว……………………(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ) 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คอื 

3.1 …………………………………………………………………………………… 

3.2 …………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เปน็ความจริงทุกประการ 

 

                                                                  (ลงชื่อ)………………………………..ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                                                          (………………………………..) 

 

 แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 

ควำมเหน็ของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

              (   )  เห็นสมควรตอ่ใบอนญุาต 

              (   )  เห็นสมควรไมอ่นญุาต 
เพราะ…………………………………………………… 

(ลงช่ือ)…....……………….เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

   (……………………………..) 
ต าแหนง่………………………..วนัท่ี………/………./……. 

ค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 

       (  )  อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

       (  )  ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 

 

(ลงช่ือ)……………………………….. 

          (………………………………) 

ต าแหน่ง……………………………… 

                วนัที่……./…….../……….. 

 แบบ สม.๓ 



 

 

   

                                                                                

                                                                             เขียนที…่……………………………………………… 

                                                                         วันที…่……เดือน………………………..พ.ศ……………… 

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….อายุ……….ปี สัญชาต…ิ………………. 

อยู่บ้านเลขที…่………หมู่ที…่…………ตรอก/ซอย………………………….ถนน………………………………. 

ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………... 

หมายเลขโทรศพัท…์…………………………………………….. 

 ขอยื่นค าร้องขอต่อ(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)………………………………………………………………… 

 ด้วย………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……………….... 

 จึงมีความประสงค์

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

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

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

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในแบบค าขอนีเ้ป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

                                                                       (ลงชือ่)……………………………………..ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                                                               (……………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ค ำร้องขออนุญำต
ต่ำงๆ 

 แบบ สม.๔ 



 

 

ล าดับที่ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 

 

๑. 

 

 

๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึงๆ 

๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตร

ต่อไปลูกบาศก์เมตรละ 

๑.๒ เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป(เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้

คดิเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

๒.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงไม่

เกิน ๕๐๐ ลิตร 

- วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 

๒.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน 

๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 

- วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 

- วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร

หรอืเศษของลูกบาศก์เมตร    เดือนละ 

๒.๓ ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหน่ึงๆ 

 - วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 

- วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร

หรอืเศษของลูกบาศก์เมตร    เดือนละ 

 

 

 

 

 

๒๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

๔๐ 

๘๐ 

๑๒๐ 

๑๖๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการท าการเก็บ

ขนหรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรอืรับประโยชน์

ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิาร 

๓.๑ รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย       ฉบับละ 

๓.๒ รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย          ฉบับละ 

๓.๓ ให้บรกิารตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว            ฉบับละ 

๓.๔ ให้บรกิารรถสุขาชั่วคราว                        ฉบบัละ 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 



 

 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไชยมงคล 

    เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ที่ รายการ ค่าบริการ/เดือน 

(บาท) 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

 

โรงงานขนาดเล็ก 

โรงงานขนาดใหญ่ 

โรงแรม 

ปั๊มน้ ามันเล็ก 

ปั๊มน้ ามันใหญ่ 

อู่ซ่อมรถยนต์ 

ร้านอาหารเล็ก 

ร้านอาหารใหญ่หรอืสวนอาหาร 

ร้านขายของช า 

บ้านที่พักอยู่อาศัย 

ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 

หอพักหรอือพาทเม้นท์ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ 

๑๐๐-๒๐๐ 

๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ 

๑๐๐-๒๐๐ 

๕๐-๑๐๐ 

๓๐๐-๕๐๐ 

๕๐-๑๐๐ 

๒๐-๔๐ 

๑๐๐ 

๕๐๐-๑,๐๐๐ 

 

 

 
 


