เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง การเก็บ ขนและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.๒๕๕๖
............................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว เรื่อง การเก็บ ขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
โดย มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา
๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว เรื่อง การเก็บ ขนและกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ตั้ง แต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวแล้วเจ็ดวัน เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว
“เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ .๒๕๓๕
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็น ของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

-๒“สถานที”่ หมายความว่า ที่ซึ่งไม่ใช่อาคารและมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ซึ่งเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
หรือเอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการรับทาการเก็บ ขน และหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องดาเนินการเก็บ ขนหรือกาจัด
ข้อ ๕ ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลใน
สถานที่ อาคารหรือเคหสถาน ในครอบครองของตน
ข้อ ๖ ที่รองรับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึมและมีฝาปิดกันแมลงวัน และสัตว์ได้ตามแบบ ซึ่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ ๗ ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานต้องรักษาบริเวณสถานที่ อาคาร หรือ
เคหสถานในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปื้อน หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลหรือสิ่งเปรอะเปื้อนในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในทางสาธารณะหรื อที่
สาธารณะอื่นใดเป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้า คลอง คู สระน้า บ่อน้า เว้นแต่ในที่ซึ่งเทศบาลตาบลหาด
เสี้ยวจัดไว้ให้
ข้อ ๙ ห้ามผู้นาสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่นใด เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่
เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับขยะมูลฝอย
ข้อ ๑๑ ผู้ครอบครอง อาคาร สถานที่ เคหสถาน ต้องชาระธรรมเนียมการใช้บริการของเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ยว ในการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ไปกาจัดให้ถูกสุขลักษณะ ตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการ เก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยดาเนินการเป็นธุรกิจ
หรื อ โดยได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ ก าร เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขที่เจ้าพนัก งานท้องถิ่นกาหนด โดยเสียค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการในการเก็บ ขน กาจัด ของผู้รับอนุญาต จะต้องเป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด สาหรับอัตรา
ค่าบริการให้เก็บได้ไม่เกินอัตราตามที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวเรียกเก็บในการให้บริการ
ข้อ ๑๓ แบบพิมพ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวประกาศกาหนด
ข้อ ๑๔ ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูลตามข้อ ๑๑ และผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร และเคหสถาน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้กาหนดให้กาจัดมู ลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล ตามข้อ ๑๑ ต้องกาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น โดยการเผาหรือฝัง หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็น พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ทาการถ่ายเท ขน
หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในถังรับ รถขน สถานที่กาจัด เก็บ หรือ พักสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว

-๓ข้อ ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๗ ให้ น ายกเทศมนตรี ตาบลหาดเสี้ ย ว รั กษาการตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ และให้ มี อ านาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ยว ให้ใช้บังคับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

รุ่งอรุณ คาโมง
(นางรุ่งอรุณ
คาโมง)
นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว

เห็นชอบ
สุมิตรา
(นางสุมิตรา

ศรีสมบัติ
ศรีสมบัติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

-๔บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่องการเก็บ ขนและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖

ลาดับ

รายการ

๑.
๑.๑

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ ๑๑
ค่าเก็บและขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์
เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป ลูกบาศก์เมตรละ
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ
ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
ขึ้นไป
- วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ
ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว
- ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
- เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ
ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ
- ค่าเก็บขนมูลฝอยและทาความสะอาดบริเวณที่ใช้ตั้งวางแผงลอย
- ขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๒ ตารางเมตร ครั้งละ
- ขนาดพื้นที่เกิน ๒ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๓ ตารางเมตร ครั้งละ
- ขนาดพื้นที่เกิน ๓ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๔ ตารางเมตร ครั้งละ
- ขนาดพื้นที่เกิน ๔ ตารางเมตรขึ้นไป ครั้งละ
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ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตดาเนินกิจการทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตาม ข้อ ๑๑
ก. รับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
ข. รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
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