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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 
-------------------------------- 

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2565  ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ    
ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565  ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564   
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565  ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14)  พ.ศ.2562  และตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ ศก 0023.4/3426  
ลงวันที่   28  กุมภาพันธ์  2565  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  
ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   1   เมษายน  พ.ศ.  2565 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   1   เมษายน  พ.ศ.  2565 

 

 

(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
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ประกอบเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 
 
 

หลักการ 

โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 
 

เหตุผล 

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพ          
ของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม   
อีกด้วย ซึ่ งการจัดการมูลฝอยทั่ วไปมีขั้นตอนการด า เนินการหลายขั้นตอนตั้ งแต่การเก็บ  ขน ก าจัด               
หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหา
ประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนก าจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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พ.ศ. 2565 
------------------------------------------ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓          
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2565”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้   
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด แล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อ่ืน    
แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข       
และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 

“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่น ก าจัดมูลฝอยทัว่ไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้    

และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่ว น
จังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ ราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับ
มอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมีอ านาจน าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลง   
ที่ท าไว้ระหว่างกันการจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอยที่ราชการส่วน
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ท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน          
มาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ด าเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้ องถิ่นอ่ืน 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับมูลฝอยนั้นตาม             
ที่เห็นสมควร 

ข้อ ๖ การจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยจัดให้มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน าไป 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้ 

ข้อ ๗ ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้ประชาชน          
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยทั่ วไปเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้        
และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่งก าเนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๘ ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการ 
มูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ข้อ ๙ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 
ทั่วไปที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการ
เฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือมาตรฐานนั้นด้วย 
 

หมวด ๒ 
การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

 
ส่วนที่ ๑ 

การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ ๑๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถาน
สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้อง    
มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วยราชการส่วนท้องถิ่นอาจ
ก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอ่ืนออกจากมูลฝอยทั่วไปก็ได ้

ข้อ ๑๑ ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุง   

ที่ท าจากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้าย         
ได้สะดวก  

2. ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่ท า 
ความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค    
ได้ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 
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ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ท าให้เข้าใจ
ได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้  โดยมีสีเฉพาะ
ส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 

(๑) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
(๒) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
(๓) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะ

บรรจุส าหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น   
เพ่ือป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมีการ
ท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มี
จ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูล
ฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ ๑๔ 
ข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะ 

รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๖ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 

สองวัน 
(๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันนน้ าซึมหรือ 

น้ าเข้าท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค  และมีการระบาย
อากาศ 

(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาด 

เห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป
ต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตามข้อ ๑๓ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่าย
และเทมูลฝอย 

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใชใหม่” แล้วแต่กรณี   
และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
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ข้อ ๑๖ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์       
และแมลงพาหะน าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวม
และป้องกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเป้ออนสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งภาชนะรองรับ 
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้าย  
และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบมั่นคง แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือ
ท่อระบายน้ าทิ้งหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายก าหนด และอยู่ห่างจากแหล่ง
น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑๗ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาด 
ใหญ่ไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอยและกิจกรรม     
ในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจากถ่าย เท ทิ้ง 
ในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูล 
ฝอยทั่วไปให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควรในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บ
และขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศในวรรคหนึ่งได้ ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายใน
เวลาอันสมควร 

ข้อ ๒๐ การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ าและปิด
อย่างมิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่นรั่วไหลออก
จากอุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้น และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้ เกิดผลกระทบ             
ต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน าเข้า     
มาคัดแยกได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้าง 

ร่างกาย 
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจ 

ก่อให้เกดิเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตาม 
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัด
แยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม
ชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ ๒๒ ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอุปกรณ์และ
เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยด้วยผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง 
ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมูล
ฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของ
เสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๔ ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้34 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยที่ 
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดตาม ข้อ ๑๙ 

(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
    (๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๒๕ และต้องดูแล
ยานพาหนะดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับการขนมูลฝอย 
เป็นประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทานมีความลาด
เอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือรวบรวมน้ าเสียไป
จัดการตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 

(ข) จัดให้มีบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ  
และมีการดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิดง่ายต่อการบรรจุขนถ่าย 

และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่าย
มูลฝอย 

(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 
และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญสามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงานกรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบ
จากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขนหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น 
ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้       
ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณ       
ที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนกรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไวที้ภายนอกตัวถัง ด้านข้างทั้งสองดา้ นของยานพาหนะขนมลู ฝอย พรอ้ มกบั แสดงแผน่ ป้าย
ขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขน
มูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความจ าเป็น ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอย   
ก็ได้สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นอาคาร ที่มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่างที่เพียงพอ     
ต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย 

(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

ส่วนที่ ๒ 
การก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

ข้อ ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย  
ที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัด ทั้งนี้การก าจัดให้ท าตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม        
และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในการด า  เนินการตามวรรคหนึ่ง 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการ
ก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

ข้อ ๒๘ ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอย    
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรื อเครื่องมือ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ      
ปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง         
ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๒๙ การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวธิีใดตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงาน
ก าจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของ 

เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัด
ร่วมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๓๐ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
(๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน าการ 

ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค าแนะน าราชการส่วนท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๓๑ การด าเนินการก าจัดมูลฝอยตามข้อ ๓๐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
หมวด ๓ 

การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

ข้อ ๓๒ การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

 
หมวด ๔ 

การด าเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ 
ข้อ ๓๓  การด าเนินการ ใช้  และหาประโยชน์ ให้ เป็นไปตามที่ ก าหนด ไว้ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 

หมวด ๕ 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 

(๑)  ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต 

(๒) ใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาตผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว 
ข้อ ๓๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓๔ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนด 

ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิ์ของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดมูลฝอย (กรณีท่ีส่งไปก าจัด 

ที่อ่ืน) 
(๓) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีท่ีกฎหมาย 
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ก าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
(๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 

ข้อ ๓๖ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทัน ที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน           
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ ในขณะ
นั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน.......วันนับแต่วนั ได้รับค า  ขอซึ่งมีรายละเอียดถกู ต้อง
หรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือ
ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่ง
ความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว 

ข้อ ๓๘ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตผู้ที่ยื่นขอ
ต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
แล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดและการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือ
เสมือนว่าเป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตหากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 

ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ 
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
    (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 

หมวด ๖ 
ค่าธรรมเนียม 

ข้อ ๔๑ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย และ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
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หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๔๒ ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม               
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี   

ประกาศ   ณ  วันที่   1   เมษายน  พ.ศ.  2565                            
    
               
      (ลงชื่อ)    

(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

             
 

            เห็นชอบ 
 
            
       (ลงชื่อ)   
     
                   (นายวัฒนา  พุฒิชาติ) 
               ผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. .... 

--------------------------------------------------- 
1. ค่าเก็บและขนมูลฝอย 

(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน 
(1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร  เดือนละ  20 บาท 
(2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตรให้คิดเป็นหน่วยละ 

ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย   เดือนละ  20 บาท 
(เศษส่วนไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
(3) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1  ลบม. เดือนละ 30 บาท 
(4) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลบม. ในอัตราต่อหน่วย เดือนละ   50 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่ง ลบม. ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง ลบม. ให้คดิเป็นหนึ่งหน่วย) 

(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
(1) กรณทีี่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร   ครั้งละ  30 บาท 
(2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลบม. ครั้งละ 50 บาท                         
(3) ในกรณีที่มีปริมาณเกิน 1  ลบม. ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ  1  ลบม. 

                              ในอัตราต่อหน่วย               ครั้งละ         80        บาท 
(เศษไม่เกินครึ่ง ลบม. ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง ลบม. ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

2. ค่าก าจัดมูลฝอย 
(ก) ค่าก าจัดมูลฝอย  เป็นรายเดือน 

(1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร  เดือนละ  20 บาท 
(2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตรให้คิดเป็นหน่วยละ 
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย   เดือนละ  20 บาท 
(เศษส่วนไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
(3) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร 
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร    เดือนละ  30 บาท 
(4) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลบม. ในอัตราต่อหน่วย เดือนละ       50 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่ง ลบม. ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง ลบม. ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

                      (ข) ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
(1) กรณทีี่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร   หน่วยละ 30 บาท 
(2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลบม. หน่วยละ 50 บาท 
(3) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 

ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ  80 บาท 
(เศษไม่เกินครึ่ง ลบม. ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง ลบม. ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
(ค) ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานท่ีพักนักท่องเที่ยวให้คิดเพ่ิมในอัตรา 2 บาท/คน/วัน 

3. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดย     
ท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

(ก) รับท าการเกบ็และขนมูลฝอยทั่วไป   ฉบับละ       2,000     บาท 
(ข) รับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป    ฉบับละ       3,000     บาท 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ................................................................... 

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

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

 
  ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ............................ ... 
โดย....................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
.................................................................................................................. .............................................................. 
ที่อยู่เลขที่...................หมู่ที่.........ถนน................................................ต าบล ...........................................................
อ าเภอ......................................จังหวัด...............................................................ผู้ขออนุญาต 
  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าขอได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วดังนี้ 
         ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ................ 
          ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ........................................... ................ 
.................................................................................................................................................................................. 
    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
    ส าเนาหนังสือรับองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

1. .............................................................................................................  
2. .................................................................................................... ......... 

 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)............................................ ผู้ขอใบอนุญาต 
         (...............................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที.่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...................... ............................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน         ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 

1) .................................................................. 
2) .................................................................. 
3) .................................................................... 

 
 
(ลงชื่อ)........................................................... 
      (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ....................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่......................... ......เดือน...........................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 

1) .................................................................. 
2) .................................................................. 
3) .................................................................... 

ดังนั้นกรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป 

 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................... 
      (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 
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ที่ ศก 80501/          ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
           หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ 
           จังหวัดศรีสะเกษ 33110 

                                               วันที่.............................................................. 

เรื่อง ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

เรียน .................................................................................. 

อ้างถึง ใบรับค าอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ................. 

  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................. ...... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึงนั้น 

  เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบ
ก าจัดหรือบ าบัดน้ าเสียและอ่ืนๆของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

1) ......................................................................................................  
2) ........................................................................................................  
3) ........................................................................................................  
4) .........................................................................................................  
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการ

พิจารณาการอนุญาตต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ..................................................................................................................................................... 
ที ่ศก 80501/     วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ............... 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................ 
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขท่ี.................ลงวันที่........เดือน...............................พ.ศ. ................นั้น 

  จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัด
ของเสียและอ่ืนๆของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 
        ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
        ไม่ครบ  ดังนี้ 

1) ................................................................................... 
2) ................................................................................... 
3) ................................................................................... 
4) ................................................................................... 
ฉะนั้น  จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 

               สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1. .............................................................. ................. 
2. ................................................................................ 
3. ................................................................................. 
4. ........................................................................... ...... 

           ไม่สวมควรอนุญาต    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................... 
ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ ศก 80501/          ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
           อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 

                                            วันที่.............................................................. 

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................... 

เรียน ..................................................................................  

อ้างถึง ใบรับค าอนุญาต เลขท่ี..............ลงวันที่.........เดือน....................................................พ.ศ. ................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ..................................................................................... 
  2.......................................................................................  

  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึงนั้น 

  เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว ดังนี้ 

1) ......................................................................................................  
2) ................................................................................. ....................... 
3) ........................................................................................................  

ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่............
เดือน..............................................พ.ศ. .....................................และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ ศก 80501/          ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
           หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ 
           จังหวัดศรีสะเกษ 33110   

                                           วันที่......................................................... 

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.....................................................................................  

เรียน ..................................................................................  

อ้างถึง ใบรับค าอนุญาต เลขท่ี..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ................. 

  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 

  บัดนี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน   
มาติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน........................................................................ภายใน  15  วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือนี้ 

  ทั้งนี้  หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ......................................... 
 

เล่มที่.............เลขที่............/.................. 
 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...........................................................สัญชาติ........................ 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..........ต าบล...........................อ าเภอ..................................จังหวัด................................. 
หมายเลขโทรศัพท์...................................ชื่อสถานประกอบกิจการ...........................................................................
ประเภท........................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี.........หมู่ที่..............ต าบล...................................
อ าเภอ........................................จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................  
อัตราค่าธรรมเนียม.................................บาท(..........................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน  
เล่มที่...........เลขที่.........................ลงวันที่............................................................ 

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในข้อก าหนดท้องถิ่น 

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่ 
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตได้ 

(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
(4.1)  ................................................................................................ 
(4.2)  .................................................................................................  

  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ........ ................. 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ........................  

 
(ลงชื่อ) 

(......................................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 

เจ้าพนักงาท้องถิ่น 
 

 
ค าเตือน   

(1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ สถานประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝ้นมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทถ้วน 
           (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุด 
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รายการต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
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ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 สมัยสามัญประจ าปี  2564  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2564 

เมื่อวันที่   28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

***************** 
ผู้มาประชุม 
   1. นายเกรียติชัย  งาหอม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
   2. นายเสวียน  อุทา  รองประธานสภาเทศต าบลหนองหญ้าลาด  

3. นางฉลวย  พายุพัด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   4. นายฟ้าไสว  เมืองคง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายเสรี  กลิ่นพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายพรเทพ นิตอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1  
   7. นายประพัธพงษ์ วรวัตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   8. นางประภาพร  แสวง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
            9. นายพรภิญโญ  พิมาทัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10. นายทองพูน  ทาราศรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
            11. นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   12. นายวิชัย  ป้องประดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   13. นายวีระพล  คงศรี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

  1. นางกันตพัชร์  ไชยนา  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  2. นางท านอง ยอดอ่อน  รองนายกเทศมตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  3. นายสมพร บุตรมี  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  4. นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  5. นายวิชา  อินทะพันธ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  6. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  7. นางฉันท์ชนก นามลี  หัวหน้าส านักปลัด 

8. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายรังสี กังวาลย ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11.นางสาวดวงนภา  จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

      12. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 14. นางสาวมะลิ  ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
นายวีระพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เข้าที่ประชุมมีสมาชิกมาประชุมครบ 
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เลขานุภาสภาฯ องค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ พร้อม
กัน และเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้ง 1/2564 วันที่  
28  ธันวาคม  2564  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเกรียติชัย งาหอม -เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
ประธานสภาฯ ร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       

สมัยสามัญประจ าปี   2564  สมัยที่  4  ครั้งที่   1/2564วันที่   28  ธันวาคม  
2564    ซึ่งระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้สมาชิก
รับทราบแล้วและกล่าวเปิดการประชุมสภา   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเกรียติชัย งาหอม -การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ตามค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานสภาฯ เลขที่ 4724/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะผู้ที่
เดินทางมาจากแคมป์คนงาน และพ้ืนเสี่ยงควบคุม 39 จังหวัด และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 
30 จังหวัด         หากเดินทางกลับบ้านหรือภูมิล าเนาขอให้แจ้งล่วงหน้า และขอให้
กักกันตัวเอง 14 วัน    และตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง โดยแยกห่างจากคนในครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือเฝ้าสังเกตอาการ 

นางกันตพัชร์  ไชยนา -เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้เปิดสถานที่พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ณ โรงยิม 
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อภายใน อ าเภอกันทร

ลักษ์   ยังมีต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายพ้ืนที่(เกิดจากพ้ืนที่ตลาดการรวมกลุ่มกันจัด
กิจกรรม     และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) จึงขอความร่วมมือพ่ีน้องประชาชนทุก
คนถือปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการในการป้องกันโรคโควิดแบบครอบจักรวาล
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้กักตัวเอง 14 วัน  แยกออกห่างจากคนใน
ครอบครัวและชุมชนอย่างเคร่งครัดจริงจัง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรค 

 -การจัดท าแผนงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้ งช่วง ปี  2565  และการเสนอโครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะประจ าอ าเภอกันทรลักษ์ โดยจะด าเนินการในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด บริเวณท่ีสาธารณะฝายหนองหญ้าลาด 

นางท านอง ยอดอ่อน -การด าเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  
รองนายกเทศมนตรี โดยอ าเภอให้จัดตั้ง "ด่านชุมชน" เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพ้ืนที่ และสมาชิกท่านใดจะแจ้งเหตุไฟ
ไหม้ ขอให้ติดต่อทาง จพง.ป้องกันฯ และท่านนายกตามเบอร์โทร์ศัพท์ได้เลย เพราะ
โทรศัพท์สายตรงของงานป้องกัน ก าลังด าเนินการแก้ไข ยังไม่แล้วเสร็จ  

   -ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
-เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งท่ี  
5/2564  เม่ือวันที่  26  สิงหาคม   2564  

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564   
สมัยที่  3  ครั้งที่  5/2564 เม่ือวันที่  26  สิงหาคม  2564   
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายเกรียติชัย  งาหอม -ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดตามท่ีขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภา   จ านวน  6  ฉบับ  
นางกันตพัชร์  ไชยนา -ได้อ่านค าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัตวิ่าด้วย ดังนี้  
นายกเทศมนตรี  1.เทศบัญญัตวิ่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....        

2.เทศบัญญัตวิ่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 
3.เทศบัญญัตวิ่าด้วย การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....     
4.เทศบัญญัตวิ่าด้วย ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....   
5.เทศบัญญัตวิ่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....    
6.เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....  
จ านวน  6  ฉบับนี้  มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด    
ในสมัย สามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว มาด้วยแล้ว โดยขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ มอบให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภา
ฯ ต่อไป  

นายวีระพล คงศรี  -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๐  
เลขานุการสภาฯ  เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (๒) 
เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ ในเทศ
บัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกิน 
กว่าหนึ่งพันบาท และมาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เทศ
บัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้น
แต่ในกรณีฉุกเฉิน  ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับใน
วันที่ได้ประกาศนั้น และอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่
อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานการพิจารณาวาระ ที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งเอกสารร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาฯ  ร่วมกันพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป ประธานสภาฯ  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามเสนอว่าจะพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดหรือจะพิจารณารับ
หลักการในการประชุมสภาฯ คราวนี้และนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติในวาระที่ 2 และลง
มติในวาระที่ 3 ครั้งถัดไป  

นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
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สท. เขต 2 
นายพรภิญโญ พิมาทัย -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท.เขต 2  
นายฟ้าไสว  เมืองคง  -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด 
สท. เขต 1  
นายวิชัย  ป้องประดา -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 2 
นายทองพูน ทาราศร ี -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 1 
นายเกรียติชัย งาหอม -ขอมติที่ประชุมว่าหากเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  สามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ  ให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง  

ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง  

นายเกรียติชัย  งาหอม  -ขั้นรับหลักการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ขี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาฯ 
นายวีระพล คงศรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 47  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่

หนึ่งให้ที ่ประชุมสภา ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่า จะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 
3.1 ญัตติรับหลักการร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ดังต่อไปนี้ (วาระท่ี 1) 

3.1.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
....และขอชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
สมควรก าหนด ประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับ ให้ผู้ด าเนินกิจการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ ใช้ด าเนินกิจการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้ และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... นี้ ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เดิมและใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ใหม่นี้แทน  
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-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย        
ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. .... 

หลักการและเหตุผล 
ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหาร 
โดยที่การด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่

ถูกต้องด้วย สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดสุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ด าเนินกิจการสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอ หนังสือรับรองการ
แจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการ
สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้  และร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วยควบคุมควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
.... นี้ ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 เดิม  และใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุม
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     พ.ศ. .... ใหม่นี้แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่าน
ใด   จะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วย ควบคุมสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหารกิจการประปา พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

  ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 
  โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 5๑ ให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด มีอ านาจออกเทศ
บัญญัติ เพ่ือใช้บังคับในเขตเทศบาลหนองหญ้าลาดได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติ นี้ และร่างเทศ
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บัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. .... นี้ ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติ
ว่าด้วย การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2559 เดิมและใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย 
การบริหารกิจการประปา  พ.ศ. .... ใหม่นี้แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ การบริหารกิจการประปา 
พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทภายในพ้ืนที่
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ใน
ชุมชนจะสามารถป้องกันปัญหาเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์จึงตราเทศบัญญัตินี้    และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... นี้ เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้บังคับมาก่อน จึงขอยก
ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... นี้เป็นครั้งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการร่างเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

  โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
  โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย         
ต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะ
ควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ           ต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  อีกด้วย ซึ่งการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป    มีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด 
หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ  ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
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มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป  ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บ ขนก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้  และร่าง
เทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. .... นี้ เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่
ไม่เคยใช้บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. .... นี้เป็นครั้งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ....   

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.6 ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือควบคุมอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า โดย         
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปล ูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และมาตรา 18 
มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก าจัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระท าได้   โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... นี้ เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้
บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. .... นี้เป็นครั้งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.2 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ (วาระท่ี 2) 
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นายเกรียติชัย  งาหอม -ในวาระท่ี 2การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ชี้แจง 
ประธานสภาฯ   
นายวีระพล  คงศรี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
เลขานุการสภาฯ  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

วาระ    ที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ 
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

นายเกรียติชัย งาหอม  -จึงขอให้สมาชิกสภาฯท่านใดที่จะเสนอค าแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯสามารถที่จะ
เสนอ 
ประธานสภาฯ    ต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาได้ 

3.2.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุมให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 
 3.2.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร พ.ศ. .... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....  
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....   
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
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ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ คงไว้ร่างเดิม 12 เสียง  ให้แก้ไข  0 เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3 ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน  6  ฉบับ (วาระท่ี 3) 
นายเกรียติชัย  งาหอม -วาระท่ี 3ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ลาด  
ประธานสภาฯ  ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้วนั้น และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแปร

ญัตติ ในวาระที่ 2 ผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ว่าจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เพื่อน า
เรียนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เพื่อลง
นามประกาศใช้ต่อไป  จึงขอมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้   

3.3.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร  พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....  
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 
 

3.3.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....
  

มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องอ่ืนๆ 

นายเกรียติชัย  งาหอม  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ            และคณะผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมได้ประชุมครบ 

ตามระเบียบวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุม 
- ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา   17.00 น. 

 
              (ลงชื่อ)   วีระพล  คงศรี ผู้จดรายงานการประชุม                 

                                        (นายวีระพล  คงศรี) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


