เทศบัญญัติ
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2559

เทศบาลตาบลแม่คา
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่คา
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕9

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อใช้บังคับภายในเขตเทศบาลตาบลแม่คา
เนื่องจากมี การขยายตัวของชุมชน และการเจริญ เติ บโตทางเศรษฐกิ จ ก่อให้เกิดปัญ หาขยะมูล ฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตาบลแม่คา ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทาได้โดยการตรา
เป็นเทศบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่คา
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕9
โดยที่เป็นการสมควรตรา เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่คา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลแม่คา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลแม่คาและผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า“เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่คา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้ อ ๒ เทศบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับ ในเขตเทศบาลตาบลแม่ คา ให้ใช้บัง คับ ตั้งแต่วันที่ ป ระกาศไว้โ ดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่คา แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญ ญัติ ข้อ บังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทนให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
แม่คา เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มู ล ฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้ า ถุง พ ลาสติ ก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึง สิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตว์หรือที่อื่น และหมายรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“ที่ ห รือ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ ห รือ ทางซึ่ง มิ ใช่ เป็ น ของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือสัญจรได้
“อาคาร” หมายความ ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสิ นค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลแม่คา
“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

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในเขตเทศบาลตาบลแม่คา เป็นอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลแม่คา
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตาบลแม่คาอาจร่วมกั บ หน่วยงานรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มี เหตุอันสมควรเทศบาลตาบลแม่คา อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลแม่คาหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ
ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยทาธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการก็
ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และ ข้อ ๑๗ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้ วย
โรงงาน แต่ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมวดที่ ๒
การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย ในที่หรือทางสาธารณะ
เป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้า คลอง คู สระน้า บ่อน้า นอกจากที่ซึ่งเทศบาลตาบลแม่คา จัดไว้ให้
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ ๘ เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ ใด ๆ ต้องจัดให้มี ที่ รองรับ สิ่ง ปฏิกู ล และหรือ
มูลฝอย ภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างพอเพียงและถูกสุขลักษณะ
ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร หรือสถานที่นั้น
ไม่ให้มีการถ่าย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าพนักงานท้ องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่ป ระเภทใดในบริเวณใด ควรทาการเก็บ ขน
และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจจะมีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยใน
บริเวณอาคารหรือสถานที่นั้นตั้งอยู่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เมื่อครบกาหนดสิบห้าวัน
แล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น
เก็บ ขน และหรือกาจัดสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอยจากอาคารหรือสถานที่นั้น โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตาม
อัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยตามข้อ ๑๐ ต้องกาจัดสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอย นอกที่รองรับ
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยที่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดให้มีขึ้น เว้นแต่เป็นการกระทาของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอานาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดคุ้ยเขี่ย ขุด ขน ขยะมูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย รถ หรือ สถานที่เทมูลฝอยใด ๆ
เว้นแต่เป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่คา หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดขน นาพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปในที่หรือทางสาธารณะ
เว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่เก็บ มิดชิด ไม่ให้มี สิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก และต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ความในวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะโดยสาร ซึ่งได้จัด
ห้องสุขาที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้ อ ๑๕ การเก็ บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกู ล และหรือมู ล ฝอยข้ามเขตท้ องถิ่นกั น จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เจ้าพนักงานทุกท้องถิ่นที่จะพิ จารณาอนุญาตให้ผู้ได้รับการเก็บ หรือขน สิ่งปฏิกูลและ
หรือมู ลฝอย โดยท าเป็นธุรกิ จ โดยแจ้งว่าจะนาสิ่งปฏิกู ล และหรือมู ล ฝอยไปก าจัด ณ เขตท้ องถิ่นอื่น เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาต การกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยนั้น จึงจะอนุญาตให้เก็บ
ขนโดยทาเป็นธุรกิจได้
(๒) กรณีที่ผู้ใดได้รับทาการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในเขตท้องถิ่นต้นทางแล้ว นาสิ่ง
ปฏิกู ล และหรือ มู ล ฝอยไปก าจัดในเขตท้ อ งถิ่นปลายทาง โดยคิดค่าบริก ารทั้ งการเก็ บ ขน และการก าจัด
ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตทาการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้นทาง และขอใบอนุญาตทาการกาจัด
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นปลายทาง ซึ่งผู้ประกอบการคิดค่าบริการได้ตามอัตราที่ท้องถิ่นต้นทางและปลายทาง
กาหนดไว้ในข้อกาหนดท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้หากมีการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยผ่านท้องถิ่ นอื่น นอกจาก
ท้องถิ่นต้นทางและท้อ งถิ่นปลายทาง จะต้องแสดงใบอนุญ าตท าการเก็บ ขนจากเจ้าพนักงานต้นทาง และ
ใบอนุญาตทาการกาจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นปลายทาง รวมทั้งหลักฐานการขอใบอนุญาตทากิจการนอกเขต
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย
(๓) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกู ลและหรือมูลฝอยโดยคิดค่าบริการใน
ท้ องถิ่น หนึ่ ง แล้วน ามาก าจัดโดยการถมที่ หรือ โดยวิธีก ารอื่น ใด ในที่ ซึ่ง อยู่ ในเขตท้ องถิ่น หนึ่ ง บุค คลผู้ มี
กรรมสิทธิ์หรือ ผู้ครอบครองที่ดินนั้น จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย หรือนาสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝัง หรือถมใน
ที่ดินใด หรือโดยวิธีการอื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมวดที่ ๓
กิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยทา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ข้อ ๑๘ กรณี เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องมีการปฏิบัติการ
ตามที่จาเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและการ
แพร่ของเชื้อโรค ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยทา
เป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่แนบท้าย
เทศบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เทศบาลตาบลแม่คากาหนด
ข้อ ๒๐ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล และหรือ มูล
ฝอย ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ เทศบาลตาบล
แม่คากาหนด
ข้อ ๒๑ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของคาขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้แล้ว และ
เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้ตามคาขอ
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ภายในกาหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและ
ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๐ ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการตามใบอนุญาต
(๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามคาแนะนาหรือคาสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติ
และประกาศของเทศบาลตาบลแม่คา
ข้อ ๒๔ เมื่ อ ผู้รับ ใบอนุญ าตประสงค์จ ะขอต่ออายุ ใบอนุญ าต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้ องถิ่น
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่แนบท้ายเทศบัญญัตินี้ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้
ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญ าต หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมที่ ค้าง
ชาระ
ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
ในเขตพื้นที่ตามที่เทศบาลตาบลแม่คากาหนดไว้
การขอต่ออายุใบอนุญ าตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๒๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอเลิกการดาเนินกิจการต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๗ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญผู้รับใบอนุญาต จะต้องยื่น
คาขอรับ ใบแทนใบอนุญ าต ต่อเจ้าพนักงานท้ องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ ได้ทราบถึงการสูญ หายถูก
ทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ กรณี ใบอนุญ าตสูญ หายใบอนุญาตเดิม
เท่าที่เหลืออยู่ กรณีใบอนุญาตถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญ าต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับ ตราสีแดง คาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วย และให้มี
วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุก ารสูญ หาย ถูก ทาลาย หรือชารุดใน
สาระสาคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วกรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้ อ ๓๐ ผู้รับ ใบอนุญ าตตามเทศบัญ ญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญ าตไว้โ ดยเปิดเผยและเห็ นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๑ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาต หรือปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่ สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อในเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๓ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๔ ผู้ถูกสั่งเพิ กถอนใบอนุญ าตจะขอรับ ใบอนุญ าตส าหรับ การประกอบกิจ การที่ ถูก เพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่คา
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙

ลาดับ
๑

๒

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

รายการ
ค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล
เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป
ลูกบาศก์เมตรละ
เศษไม่เกินครึง่ ลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑
ลูกบาศก์เมตร
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(๑) ค่าเก็บ ขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย
วันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร

เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ

(๒) 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
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๓

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญ าตดาเนินกิจ การ ในการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมู ล
ฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ค่าธรรมเนียม/ปี) ฉบับละ
(๒) ใบอนุญาตดาเนินกิจการ ในการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ค่าธรรมเนียม/ปี) ฉบับละ
(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ

๕,๐๐๐
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๑,๐๐๐

