บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓
………………………
หลักการ
เพื่อปฏิบัติการควบคุมและจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียม การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ใหเปนไปตาม

เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดประกาศใชบังคับและมีผลใหยกเลิก
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงเปนการสมควรทําการแกไขปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่อง การ
กําจัดสิ่งปฏิกลู มูลฝอย และสิ่งเปรอะเปอน ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และ
กฎกระทรวง เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการหามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย นอกจากในทีท่ ี่เทศบาลตําบลแมสายจัดไวให กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ หรือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆปฏิบัติ
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขใหผูรบั ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทํา
เปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ปฏิบัติและกําหนดการอื่นใดที่จาํ เปนเพื่อให
ถูกตองดวยสุขลักษณะ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอการออกใบอนุญาต ใบแทน
ใบอนุญาตการตออายุใบอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบทบัญญัติมาตรา ๒๐
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
กระทําโดยออกเปนขอกําหนดของทองถิ่น จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๔๓
...............................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา
๕๔ และมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตําบลแมสาย โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแมสายและโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกลู
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมสาย เมื่อไดประกาศโดยเปดเผยที่
สํานักงานเทศบาลตําบลแมสายแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิก
ขอบังคับสุขาภิบาลแมสาย เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๓๗
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว
หรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสญ
ั จรได

- ๒–
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึง่ ไดรับการแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นให
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี้
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและ
หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับการมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล
หมายความวาผูมีอํานาจกระทําแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทาํ งานแทน
ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
“ลูกจาง” หมายความวา ผูที่ตกลงทํางานใหนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับ
คาจางดวยตนเองหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชัว่ คราว แตไมรวมถึงลูกจาง
ซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวเปนการประจํา
“ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวไมเปนการประจํา
เพื่อทํางานอันมีลักษณะเปนการครั้งคราว เปนการจรหรือเปนไปตามฤดูกาล
ขอ ๕ หามผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีซงึ่ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในทีท่ างสาธารณะ
เปนตนวา ถนน ตรอก ซอย แมน้ํา คู คลอง สระน้ํา บอน้ํา นอกจากในทีซ่ ึ่งพนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจดั ตั้งหรือจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ
ขอ ๖ หามผูใดนําสิ่งปฏิกูลไปในทีห่ รือทางสาธารณะอื่นใด เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่
เก็บมิดชิดไมใหมีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกขางนอก
ขอ ๗ หามผูใดถาย เท ทิ้ง สิง่ ปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
ขอ ๘ ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่
อาคาร หรือเคหะสถานในครอบครองของตน
ขอ ๙ ที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วหรือมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตวไดตามแบบซึ่ง
พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ
ขอ ๑๐ ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ตองรักษาบริเวณสถานที่ อาคาร
หรือเคหะสถานในครอบครองของตนไมใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ
ขอ ๑๑ ใหนายจางจัดใหมีสวมอันถูกตองตามลักษณะ และมีปริมาณเพียงพอแกลูกจาง
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(๑) สถานที่ทาํ งานที่มีลูกจางไมเกิน ๑๕ คน ใหมหี องน้ําหองสวมไมนอ ยกวา
อยางละ ๑ ที่

-๓(๒) สถานที่ทาํ งานที่มีลูกจางไมเกินกวา ๔๐ คน ใหมีหองน้ําไมนอยกวา ๑ ที่
และสวมไมนอ ยกวา ๒ ที่
(๓) สถานที่ทาํ งานที่มีลูกจางไมเกิน ๘๐ คน ใหมหี องน้ําไมนอยกวา ๑ ที่
และสวมไมนอ ยกวา ๓ ที่
(๔) สถานที่ทาํ งานที่มีลูกจางไมเกิน ๘๐ คน ขึ้นไป ใหมหี องน้ําและสวมเพิ่มขึ้นอีก
อยางละ ๑ ที่ สําหรับลูกจางทุก ๆ ๕๐ คน
(๕) สถานที่ทาํ งานที่มีลูกจางทั้งชายและหญิงใหมีหองน้าํ และหองสวมสําหรับหญิง
ไวเฉพาะพอสมควร
สําหรับสวม ตองจัดใหถูกตองตามหลักสุขลักษณะและใหมีกระดาษชําระตามสมควร
และใหมีอางลางมือหนาสวมอยางนอย ๑ อาง หรือ ๑ อางตอสวม ๔ ที่
ขอ ๑๒ เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานสาธารณสุขวา ไดเกิดหรือมีเหตุสงสัยวาไดเกิดโรคติดตอ
อันตรายอยางใดเกิดขึ้นในอาคาร สถานที่ หรือพาหะใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นโดยความเห็นชอบของเจา
พนักงานสาธารณสุขประกาศ หรือออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการดังตอไปนี้
๑. จัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะตามขอกําหนดดังนี้
๑) ตัวเรือนสวมตองมั่นคง แข็งแรงและมิดชิด
๒) พื้นที่ในหองสวมตองไมนอยกวา ๐.๙ ตารางเมตร ตอ ๑ ที่นั่ง และตองมีความ
กวางไมนอยกวา ๐.๙ เมตร
๓) พื้นหองสวมทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทําความสะอาดงาย มีความ
ลาดเอียงอยางนอย ๑ ตอ ๒๐ และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูในตําแหนงต่ําสุด
ของพื้นหองสวม
๔) ตองมีพื้นที่ชองระบายอากาศยางนอย ๑๐ % ของพื้นที่หอง หรือมีพัดลม
ระบายอากาศ
๕) มีแสงสวางภายในหองสวมอยางเพียงพอ
๖) มีหัวสวมชนิดปองกันกลิ่นและแมลงพาหะนําโรคไดดวยน้ําและสูงจากพื้น
หองสวมอยางนอย ๐.๒๐ เมตร
๗) มีทอระบายอุจจาระจากหัวสวมลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย หรือบอเกรอะซึ่งไม
สามารถซึมเขา – ออกได และมีความจุอยางนอย ๐.๗๕ ลูกบาศกเมตร
กอนปลอยลงสูบอซึม หรือรองบอซึมใตพื้นดิน หรือถังกรอง หรืออื่น ๆ
ในลักษณะเดียวกัน
๘) ที่ฐานสวมมีทอระบายอากาศขนาดเสนผาศูนยกลางอยางนอย ๑ นิ้ว
สูงเหนือหลังคาสวม
๙) มีน้ําสําหรับราดสวมอยางเพียงพอ

-๔๑๐) ตองรักษาความสะอาดสวม และใชสวมโดยไมถายอุจจาระ ปสสาวะ
นอกสวม
๑๑) จัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนงาน คือ
สวม ๑ ที่ ตอคนงาน ๒๕ คน
๒. จัดใหมีถังขยะที่ไมรั่วซึมและมีฝาปดทุกครอบครัว และมีที่รองรับขยะรวมขนาด
ความจุ ๒๐๐ ลิตร ตอ ๖๐ คน ตอ วัน และมีการปกปดปองกันสัตวพาหะนําโรคได และตองเก็บกวาดขยะ
โดยเฉพาะขยะเปยก ตองเก็บในถังที่มีฝาปดหรืออาจเก็บในถุงพลาสติกเฉพาะซึ่งมิดชิดไมรั่วไหล
๓. จัดใหมีระบบระบายน้ําทิ้งที่ใชการไดดีจากครัวเรือนลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ
หรือปลอยลงสูบอซึม
ขอ ๑๓ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกคาธรรมเนียมเก็บขนเมื่อไดมีหนังสือแจงแก
ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน หรือเมื่อไดปดประกาศ
กําหนดบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ณ ที่เปดเผยในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวา ๓ แหง เปนเวลา
ไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันประกาศแลวผูครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถานจะตองใหเจาหนาที่
ของเจาพนักงานทองถิ่น หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นฝายเดียวเทานั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยจากสถานที่ อาคารหรือเคหะสถานซึ่งตนครอบครอง โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๔ ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย ตามขอ ๑๓ และผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมิไดกําหนดใหกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่น
โดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ
ขอ ๑๕ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมสายทําการขน คุย เขี่ย หรือขุด
มูลฝอยในที่รองรับ รถขน หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ ของเทศบาลหรือที่ตั้งอยูในที่หรือทางสาธารณะ
ขอ ๑๖ หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมสาย ทําการถาย เท ขน หรือ
เคลื่อนที่ซึ่งสิ่งปฏิกูลในถังรับ รถขนหรือในสถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตําบลแมสาย
ขอ ๑๗ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลแมสาย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๘ ผูใดจะขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ตามขอ ๑๗ ใหยื่นคําขอตามแบบและเงื่อนไขพรอมดวยหลักฐานที่เทศบาลตําบล
แมสายกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาตอเจาพนักงานทองถิ่น

-๕ขอ ๑๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต
แลว ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง
คํ า สั่ ง ไม อ นุ ญ าตพร อ มด ว ยเหตุ ผ ล ให ผู ข อใบอนุ ญ าตทราบภายใน ๓๐ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี
รายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
แตถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไม
ถูกตองหรือไมสมบูรณทั้งหมดแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณี
จําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณให
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือ
ตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนดสิบหา
วันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต ผูแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต ไดรับแจงจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของ
จํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดที่
จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว
ถาผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน
ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๒ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล จะตองยื่นคําขอตามแบบและเงื่อนไขพรอมดวยเอกสารที่เทศบาลตําบลแมสาย กําหนด ตอ
เจาพนักงานทองถิ่นและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญากอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต การ
พิจารณาตออายุใบอนุญาตใหปฏิบัติตามขอ ๑๙
ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๒๔ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิกดําเนิน
กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น และตองไดรับความยินยอมจากเจาพนักงานทองถิ่นกอนเลิกดําเนินกิจการ

-๖ขอ ๒๕ หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูใดไดรบั
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ได
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหาย หรือ
(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ ๒๖ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวธิ ีการและ
เงื่อนไขดังนี้
(๑) ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดว ยและใหมี
วัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และเลมที่ เลขที่ ป พ.ศ.
ของใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๒๗ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
เทศบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือ
ในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม ขอเท็จจริงหรือเรียก
หลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตาม
เทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพือ่ นําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพือ่ เปนตัวอยางในการ
ตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา

-๗ขอ ๒๘ หากผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยปฏิบัติไมถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนิน
ดําเนินกิจการนั้น ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองไดและ
ถาผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาการดําเนินกิจการนัน้ จะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตราย
รายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิน่ จะสั่งใหผูนนั้ หยุดดําเนินกิจการนัน้ ไวทันที เปนการ
ชั่วคราว จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตาม
สมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสัง่ ใหหยุดดําเนินกิจการทันทีและใหทําเปนหนังสือแจง
ใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดาํ เนินกิจการหรือผูดําเนินการไมยอมรับ
คําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง
หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี
ขอ ๒๙ ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถกู ตองหรือมีการกระทําใดๆทีฝ่ าฝน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตนิ ี้ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม
ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวนใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการไม
ถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตาม
สมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
ขอ ๓๐ ถาผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่
เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สดุ วาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้

-๘(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตอง
นั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๒ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่น ตามขอ ๒๐ ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ผูแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตทราบ
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหผดู ําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
หยุดดําเนินการ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการ
หรือผูรับใบอนุญาตทราบแลวแตกรณี
ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือดังกลาว ใหสงหนังสือโดยทางไปรษณียตอบรับหรือให
ปดหนังสือนัน้ ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูตองรับหนังสือและใหถือวาผู
นั้นไดทราบหนังสือ ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือแลวแตกรณี
ขอ ๓๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๔ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่ง ตามขอ ๒๐ วรรคสอง ขอ ๒๘ หรือมีคําสั่ง
ในเรื่องการไมออกใบอนุญาต ตามขอ ๑๙ หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ตามขอ ๒๒ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต ตามขอ ๓๑ หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่ง ตามขอ ๒๙ ถาผูที่ไดรับคําสั่งไมพอใจ
คําสั่งดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข จะเห็นสมควรใหมีการทุเลาบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว
คําสั่งของรับมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหเปนที่สุด
ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ ๑๘ ขอ ๒๔ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคแรกแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติขอ ๕ ถึงขอ ๖ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

-๙ขอ ๓๗ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมแจงขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสารหรือ
หลักฐานหรือขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจา พนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานเจาหนาที่ ตามเทศบัญญัติ ขอ ๒๗ มีความผิดตามมาตรา ๗๙ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๘ ผูดําเนินการผูใ ดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนิน
กิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิน่ ตามเทศบัญญัติขอ ๒๐ วรรคสอง หรือขอ ๒๘ โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตร ๘๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๓๙ ผูใดไมปฏิบตั ติ ามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติ ขอ ๒๙ โดย
ไมมีเหตุหรือขอแกตวั อันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัตหิ นาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข มีความผิดตาม
มาตรา ๘๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ ๒๑ หรือ ขอ ๒๕ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต มีความผิดตาม
มาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๒ ผูซึ่งประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามเทศบัญญัตินี้ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แต
จะตองมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้จากเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแต
วันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมี
คําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๔๓ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมสาย มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และ
ใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
นายไศลยนต ศรีสมุทร
(นายไศลยนต ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย
อนุมัติ
นายสําเริง บุณโยปกรณ
( นายสําเริง บุณโยปกรณ )
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ลําดับ

รายการ

๑.
๑.๑

อัตราคาเก็บและขนสงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามาตรา ๒๐(๔)
- คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศก
เมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ
- เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร
ก. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
เดือนละ
ข. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษลูกบาศกเมตร
เดือนละ
ค. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ
- ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
- เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษลูกบาศกเมตร
เดือนละ
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙
ก. รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ฉบับละ
ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ฉบับละ

๑.๒

๒.

หมายเหตุ

บาท

๒๕๐
๑๕๐

๒๐
๔๐
๖๐
๘๐
๑๐๐
๑๕๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๕๐
๑๕๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด ตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

อัจฉรา อินทรชน พิมพ จากสําเนาตนฉบับ
คํานวน กองคํา
ตรวจ/ทาน จากสําเนาตนฉบับ
๒๖ กันยายน ๒๕๕๑

