บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559
หลักการ
เพื่อให้มีเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลเถินบุรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในการรักษาความสะอาดและ
การจัดระเบียบในการ เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลเถินบุรี จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลเถินบุรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2599

เหตุผล
โดยเป็ นการสมควรให้ มีเทศบั ญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูล ฝอย ให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อ ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13 ) พ.ศ. 2552) คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเถินบุรี จึงได้เสนอ ร่าง “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลเถินบุรีเห็นชอบ และโดยความเห็นชอบของ
นายอาเภอเถิน (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ตามคาสั่งจังหวัดลาปาง ที่ 4069/2559 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559) ให้มีผลบังคับใช้ในเขตเทศบาลตาบลเถินบุรีต่อไป

๒

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเทศบาลตาบลเถินบุรี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. 2559
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตรา เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลเถินบุรี
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลเถินบุรีและนายอาเภอเถิน (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
ตามคาสั่งจังหวัดลาปาง ที่ 4069/2559 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559) จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรี ย กว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูล และ
มูลฝอย พ.ศ. 2559 ”
ข้อ ๒ เทศบั ญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลเถินบุรี ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลเถินบุรีแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่ วนที่ได้ตราไว้แล้ วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเถินบุรี ว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๔8 และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ นค้ า ถุงพลาสติ ก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึง สิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ย งสัตว์หรือที่
อื่น และหมายรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น ของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือสัญจรได้
“อาคาร” หมายความ ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลเถินบุรี
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๓
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย ในเขตเทศบาลตาบลเถินบุรี เป็นอานาจหน้าที่
ของเทศบาลตาบลเถินบุรี
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตาบลเถินบุรี อาจร่วมกับหน่วยงานรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตาบลเถินบุรี อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลเถินบุรี หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการ
เก็บขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยทาธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๑๗ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมวดที่ ๒
การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอย ในที่หรือทางสาธารณะ
เป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้า คลอง คู สระน้า บ่อน้า นอกจากที่ซึ่งเทศบาลตาบลเถินบุรี จัดไว้ให้
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ ๘ เจ้ าของหรือผู้ ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล และหรือ
มูลฝอย ภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างพอเพียงและถูกสุขลักษณะ
ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร หรือสถานที่นั้น
ไม่ให้มีการถ่าย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นว่า อาคาร สถานที่ประเภทใดในบริเวณใด ควรทาการเก็บ ขน
และก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะยิ่ ง ขึ้ น เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น อาจจะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง เจ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผยในบริเวณ
อาคารหรือสถานที่นั้นตั้งอยู่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เมื่อครบกาหนดสิบห้าวันแล้ว เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บ ขน และหรือกาจัด
สิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอยจากอาคารหรือสถานที่นั้น โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้
ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยตามข้อ ๑๐ ต้องกาจัดสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอย นอกที่รองรับ
สิ่งปฏิกูล หรือมูล ฝอยที่เจ้ าของ หรื อผู้ ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดให้ มีขึ้น เว้นแต่เป็นการกระทาของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอานาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔
ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดคุ้ยเขี่ย ขุด ขน ขยะมูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย รถ หรือ สถานที่เทมูลฝอยใด ๆ
เว้นแต่เป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลเถินบุรี หรือผู้ทไี่ ด้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดขน นาพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปในที่หรือทางสาธารณะ
เว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก และต้องได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะโดยสาร ซึ่งได้จัดห้องสุขาที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๑๕ การเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกูล และหรือมูล ฝอยข้ามเขตท้องถิ่นกัน จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เจ้าพนักงานทุกท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ได้รับการเก็บ หรือขน สิ่งปฏิกูลและ
หรือมูลฝอย โดยทาเป็ นธุร กิจ โดยแจ้ งว่าจะนาสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปกาจัด ณ เขตท้องถิ่นอื่น เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาต การกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยนั้น จึงจะอนุญาตให้เก็บขนโดยทาเป็น
ธุรกิจได้
(๒) กรณีที่ผู้ใดได้รับทาการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในเขตท้องถิ่นต้นทางแล้ว นาสิ่ง
ปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปกาจัดในเขตท้องถิ่นปลายทาง โดยคิดค่าบริการทั้งการเก็บ ขน และการกาจัด ผู้ประกอบการ
ต้องขอใบอนุญาตทาการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้นทาง และขอใบอนุญาตทาการกาจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ปลายทาง ซึ่งผู้ประกอบการคิดค่าบริการได้ตามอัตราที่ท้องถิ่นต้นทางและปลายทางกาหนดไว้ในข้อกาหนดท้องถิ่นนั้น
ทั้งนี้หากมีการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยผ่านท้องถิ่นอื่น นอกจากท้องถิ่นต้นทางและท้องถิ่นปลายทาง จะต้อง
แสดงใบอนุญาตทาการเก็บขนจากเจ้าพนักงานต้นทาง และใบอนุญาตทาการกาจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นปลายทาง
รวมทั้งหลักฐานการขอใบอนุญาตทากิจการนอกเขต ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ด้วย
(๓) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยโดยคิดค่าบริการในเขต
ท้องถิ่นหนึ่งแล้วนามากาจัดโดยการถมที่ หรือโดยวิธีการอื่นใด ในที่ซึ่งอยู่ในเขตท้องถิ่นหนึ่ง บุคคลผู้มีกรรมสิทธิ์หรือ
ผู้ครอบครองที่ดินนั้น จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย หรือนาสิ่ งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝัง หรือถมใน
ที่ดินใด หรือโดยวิธีการอื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมวดที่ ๓
กิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยทา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๘ กรณี เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องมีการปฏิบัติการ
ตามที่จาเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและการแพร่ของ
เชื้อโรค ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยทา
เป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่แนบท้ายเทศบัญญัติ
นี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เทศบาลตาบลเถินบุรีกาหนด

๕
ข้อ ๒๐ คุณสมบั ติของผู้ขออนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ งปฏิกูล และหรือ
มูลฝอย ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ เทศบาลตาบล
เถินบุรี
ข้อ ๒๑ เมื่ อเจ้ าพนั ก งานท้อ งถิ่ นได้ รับ คาขอรั บใบอนุ ญาต ให้ ต รวจสอบความถูก ต้อ งและความ
สมบูรณ์ของคาขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถู กต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้แล้ว และ
เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้ตามคาขอ
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ภายในกาหนดสิ บห้าวัน นับ แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและชาระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๐ ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการตามใบอนุญาต
(๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามคาแนะน าหรื อคาสั่งเจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ขและคาสั่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติและ
ประกาศของเทศบาลตาบลเถินบุรี
ข้อ ๒๔ เมื่อผู้ รั บใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่แนบท้ายเทศบัญญัตินี้ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบ
กิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
ในเขตพื้นทีต่ ามที่เทศบาลตาบลเถินบุรีกาหนดไว้
การขอต่อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจะต้ องยื่น คาขอก่อ นใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ เมื่ อได้ ยื่น คาขอพร้ อมกับ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๒๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอเลิกการดาเนินกิจการต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๗ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญผู้รับใบอนุญาต จะต้องยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือ
ชารุดในสาระสาคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย
(๒) ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ กรณีใบอนุญาตถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับ ตราสีแดง คาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วย และให้
มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้ อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดใน
สาระสาคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วกรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต

๖
ข้อ ๓๐ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบัญ ญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โ ดยเปิดเผยและเห็ นได้ ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๑ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาต หรือปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อในเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๓ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่ าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๔ ผู้ ถูกสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวดที่ ๔
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๖ ภายหลังเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้ว หากมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้บังคับใช้กฎกระทรวงนั้น
ข้อ ๓๗ ให้นายกเทศมนตรีตาบลเถินบุรี รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559
(ลงชื่อ)
(นายสวงค์ ใหม่ตัน)
นายกเทศมนตรีตาบลเถินบุรี
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(ศตวรรษ บุนนาค)
นายอาเภอเสริมงาม รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอเถิน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัด

๗
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเถินบุรี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ....
ลาดับ

รายการ

๑

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 20(4)
1.1 ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
1.1.1 เก็บและขนสิ่งปฏิกูล ปริมาตรลูกบาศก์เมตรละ
1.1.2 เก็บและขนสิ่งปฏิกูล ขนาดปริมาตรไม่เกิน 0.50 ลูกบาศก์เมตร
1.1.3 เก็บและขนสิ่งปฏิกูล ขนาดปริมาตรลูกบาศก์เกิน 0.50
ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
1.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
๑.2.1 ค่าเก็บ ขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย
วันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
(1) เฉลี่ยวันละไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
(2) เฉลี่ยวันละ ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร
เดือนละ
(3) เฉลี่ยวันละ ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร
เดือนละ
(4) เฉลี่ยวันละ ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร
เดือนละ
(5) เฉลี่ยวันละ ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
เดือนละ
(6) เฉลี่ยวันละ ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร
เดือนละ
(7) เฉลี่ยวันละ ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร
เดือนละ
(8) เฉลี่ยวันละ ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร
เดือนละ
(9) เฉลี่ยวันละ ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
เดือนละ
1.2.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
- วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
(๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ
- ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ
- เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

200
100
200

10
20
40
60
100
200
300
400
500
800
2,000
150
150

๘
รายการ
ลาดับ
๒

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตดาเนินกิจการ ในการรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ค่าธรรมเนียม/ปี)
ฉบับละ

3,5๐๐

(๒) ใบอนุญาตดาเนินกิจการ ในการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ค่าธรรมเนียม/ปี)
ฉบับละ
(๓) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
(๔) การให้บริการห้องสุขาชั่วคราว
ฉบับละ
(๕) การให้บริการรถสุขาชั่วคราว
ฉบับละ

3,500
๑,๐๐๐
100
100

