เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เรื่อง การกําจัดมูลฝอย พ.ศ. 2554
..............................
โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การกําจัดมูลฝอยขึ้นใช้
บังคับ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
12 ) พ.ศ. 2546 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกําหนดอัตราค่าบริการกําจัดมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา เทศบาลตําบทตําบลเมืองแกลง
จังหวั ดระยอง เทศบาลตํ า บลเชี ย งยื น จังหวั ดมหาสารคาม เทศบาลเมื องตาคลี จั งหวัด นครสวรรค์ และ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ลงประกาศในราชกิจานุเบกษาฉบับประกาศและทั่วไป เล่ม
127 ตอนพิเศษ 64 ง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงตราเทศบาลบัญญัตินี้ขึ้นไว้
โดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของสภาเทศบาลเมื อ งมหาสารคาม และโดยอนุ มั ติ ข องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
มหาสารคาม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อ การกําจัดมูลฝอย พ.ศ.
......”
ข้อ 2 เทศบั ญญัติ นี้ให้ใช้ บังคับในเขตเทศบาลเมื องมหาสารคาม เมื่อได้ป ระกาศไว้โ ดยเปิด เผย
ณ สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม แล้ว 7 วัน
ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกระเบียบเทศบาลเมืองมหาสารคามว่าด้วยการกําจัด
มูลฝอย พ.ศ. 2553
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ เป็นต้น
“มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่อาจ
ทําให้เกิดอันตรายอันเนื่องมาจากความเข้มข้น คุณภาพทางกายภาพเคมีและชีวภาพ
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุเปอร์ออกไซด์
วัตถุมีพิษ วัตถุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดความระคายเคือง วัตถุ
อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล พืช หรือสัตว์

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล
การตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาวิจัยที่ดําเนินการทั้งในมนุษย์และสัตว์ซึ่งมีเหตุอันสงสัยว่ามี
หรืออาจมีเชื้อโรค
“สถานที่กําจัดมูลฝอย” หมายความว่า สถานที่กําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
หรืออยู่ในการควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ข้อ 5 ผู้ใดหรือส่วนราชการใด ประสงค์จะนํามูลฝอยมากําจัด ณ สถานที่กําจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ
อย่า งถู กหลักสุขาภิ บาลของเทศบาลเมื องมหาสารคาม ต้ องยื่น คํา ร้องขออนุญ าตต่อนายกเทศมนตรีเ มือง
มหาสารคาม ณ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อมทั้งแจ้งลักษณะหรือ
ประเภทของมูลฝอยที่จะนํามากําจัดล่วงหน้า ในการนี้เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะรับกําจัดเฉพาะมูลฝอย
ทั่วไปจากชุมชนเท่านั้น
ข้อ 6 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะไม่รับกําจัดมูลฝอยอันตราย วัตถุอันตรายหรือมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 7 ผู้ได้รับอนุญาต ต้องนํามูลฝอยมากําจัดยังที่กําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เฉพาะ
ในช่วงเวลาและพื้นที่ที่เทศบาลกําหนดให้
ข้อ 8 การขนมูลฝอยมายังสถานที่กําจัดมูลฝอย ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้การป้องกันมิให้มูลฝอย
ตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจาย ลงบนถนนสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะใด ๆ
ข้อ 9 ผู้ได้รั บอนุญ าต นอกจากต้องปฏิบัติ ตามเทศบัญ ญัตินี้แล้ว ยั งต้องปฏิบัติ ตามคํ าแนะนําของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม และประกาศที่เทศบาลเมืองมหาสารคามกําหนดอีกด้วย และต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 10 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ข้อหนึ่งข้อใด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 11 ให้นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเพื่อปฏิบัติการมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
นี้และให้มีอํานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือประกาศให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

(นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
อนุมัติ
(นายทองทวี พิมเสน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอย
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การกําจัดมูลฝอย
ลําดับ

รายการ

1

มู ล ฝอยจากหน่ ว ยงานที่ ม ากํ า จั ด ร่ ว มทั้ ง หน่ ว ยงานรั ฐ และเอกชน
(ยกเว้นกิ่งไม้ วัชพืช ฯลฯ)
- ค่ากําจัดมูลฝอยเป็นครั้งคราว 1 ตันแรก ตันละ
- เกิน 1 ตัน เศษของ 1 ตันที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน 500 กิโลกรัม คิดเพิ่ม
(ถ้าเกิน 500กิโลกรัม คิดเป็น 1 ตัน)
มูลฝอยจําพวกกิ่งไม้ เศษไม้ วัชพืช ฯลฯ
- ค่ากําจัดมูลฝอยเป็นครั้งคราว 1 ตันแรก ตันละ
- เกิน 1 ตัน เศษของ 1 ตันที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน 500 กิโลกรัม คิดเพิ่ม
(ถ้าเกิน 500 กิโลกรัม คิดเป็น 1 ตัน)
มูลฝอยจําพวกเศษวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ชํารุด
- ค่ากําจัดมูลฝอยเป็นครั้งคราว 1 ตันแรก ตันละ
- เกิน 1 ตัน เศษของ 1 ตันที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน 500 กิโลกรัม คิดเพิ่ม
(ถ้าเกิน 500 กิโลกรัม คิดเป็น 1 ตัน)

2

3

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

400
200
300
150
400
200

