เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พุทธศักราช ๒๕๕๕

เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕r
----------------------หลักการ
เพื่อให้เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้
ภายในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่

เหตุผล
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลหว้านใหญ่ เป็น
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยประกาศดังกล่าวกาหนดให้บรรดาข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่ องนั้น ขึ้นใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การกาจัดสิ่งปฏิกู ลและมูล ฝอย ในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตาบล
หว้านใหญ่ จึงเห็นควรตราเทศบัญญัตินี้()(ผ

(((๑)

เทศบัญญัติตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ rพ
-------------------------โดยที่เป็น การสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบล ว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย
พ.ศ.๒๕๕๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา มาตรา ๖๐ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกั บ มาตรา ๒๐ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๐) และกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๕
ออกตามความในพระราชบั ญญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล และ
มูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ ก “ข้อบั งคับ ตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง การกาจัดสิ่ งปฏิกูล และมูล ฝอย พ.ศ.
๒๕๔๑” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
เทศบัญญัติฉบับนี้
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ห รือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

(((๒)
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ให้ มี อ านาจปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรา 4๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ ๕ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีสิ่งปฏิกูลหรือในที่ทางสาธารณะเป็นต้นว่า ถนน ซอย
ตรอก แม่น้า คลอง คู สระน้า บ่อน้า เว้นแต่ในที่ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้จัดตั้ง
หรือจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ
ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ ๗ เจ้าของและหรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอย
ในสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานในครอบครองของตน ที่รองรับสิ่งปฏิกูลมูลฝอยต้องไม่รั่วและมีฝาปิดมิดชิด
กันแมลงวันและสัตว์ได้ ตลอดจนต้องถูกสุขลักษณะตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่ อาคาร
หรือเคหสถานในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปื้อน หรือมีการถ่ายเท หรือทิ้งมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปื้อนในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๙ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ควรทาการเก็บขนมูลฝอย
หรื อสิ่ งปฏิกูล ไปทาการกาจั ดให้ ถูกต้องด้ว ยสุ ขลั กษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนเมื่ อ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้มีหนังสือแจ้งแก่เจ้าของและหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้นทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศกาหนดบริเวณเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ณ ที่เปิดเผยในบริเวณ
ที่กาหนดไม่น้อยกว่า 3 แห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันประกาศแล้วเจ้าของและหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรื อ สถานที่ นั้ น ๆ จะต้ อ งให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ บุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร สถานที่ซึ่งคนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยเสี ย
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลมูล
ฝอย ตามข้อ ๙ ต้องเก็บ ขน กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ให้ถูกต้องด้วยลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
ข้อ 1๑ ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ทาการ ขน คุ้ยเขี่ย
หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขนหรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
ข้อ 1๒ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทา
เป็ น ธุร กิจ หรื อโดยได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนด้ว ยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด โดยเสียค่าธรรมเนียมใน
การออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(((๓)
ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และ
ให้มีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕..

(นายสุพจน์ สุอริยพงษ์)
นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่

เห็นชอบ

(นายศิลปศาสตร์ ธีรพันธุวัฒน์)
ปลัดอาเภอ รักษาราชการแทน
นายอาเภอหว้านใหญ่

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม เก็บ ขน กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕
ลาดับที่
รายการik
ค่าธรรมเนียม
Zi (บาท)
1.
อัตราค่าเก็บและขนสิง่ ปฏิกลู หรื อมูลฝอยตามมาตรา ๒๐(๔)
(๑)ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก
๑๐0
และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป
ลูกบาศก์เมตรละ
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
๑๐0
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร
(๒)ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจารายเดือน
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
๑๐
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน500 ลิตร
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร
หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร
เดือนละ
๓๐
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
๒,๐๐๐
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของ
ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
๒,๐๐๐
(ข)ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
-ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ
๑๕๐
-ครั้งหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ
๑๕๐
๒
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตดาเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ก)รับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
๓,๐๐๐
(ข)รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
๓,๐๐๐

