เทศบัญญัติ
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
……………………….
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน ว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควร กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บขยะและกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือ มูลฝอย การห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือ ทาให้มีขึ้นในที่หรือ ทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย
กาหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามที่หรือ ทางสาธารณะและสถานที่เอกชน หรือให้เจ้าหรือ ผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคาร
หรือสถานที่นั้นๆ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อผู้รับใบอนุญาตเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มู ล ฝอยปฏิ บั ติ และการอื่ น ใดที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งสุ ข ลั ก ษณะ ตลอดจนหลั ก เกณฑ์ ในการขอออก
ใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เพื่อประโยชน์
ในการรั ก ษาความสะอาดและการจั ด ระเบี ย บในการเก็ บ ขน และก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ลฝอย ซึ่ ง การ
ดาเนินการดังกล่าว มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตรา
เทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540
…………………..
โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน ว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55
มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองลาพูน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลาพูน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน จึงตราเทศบัญญัติ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน� ีเรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําพูน เรื� อง การกําจัดสิ� งปฏิกลู
และมูลฝอย พ.ศ. 2540”
ข้อ 2 เทศบัญญัติน� ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลเมืองลําพูน เมื�อได้ประกาศโดยเปิ ดเผยที�
สํานักงานเทศบาลเมืองลําพูนแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิก
(1) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล พุทธศักราช 2486
(2) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง การกาจัดมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อน
พุทธศักราช 2486
(3) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง การกาจัดมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อน
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2495
(4) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง การกาจัดมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อน
(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2506
(5) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2520
(6) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง การกาจัดมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อน
(ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2520
(7) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง การกาจัดปฏิกูล (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2521

(8) เทศบัญญัติเทศบัญญัติเมืองลาพูน เรื่อง การกาจัดมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อน
(ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2521
(9) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง การกาจัดมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อน
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2529
บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึง่ เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลฝอย หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือ
ที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงานหรือที่
สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้
“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทางานโดยจ่ายค่าจ้างให้ละ
ความหมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทางานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความ
ว่า ผู้มีอานาจกระทาแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทางานแทนผู้มีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ที่ตกลงทางานให้นายจ้าง เพื่อรับค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้
รับจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง
ซึ่งทางานเกี่ยวกับงานบ้าน
“ลูกจ้างประจาวัน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้างตกลงจ้างไว้เป็นการประจา
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่ า ลู กจ้ า งซึ่ ง นายตกลงจ้ า งไว้ เป็ น การประจ าเพื่ อ
ทางานอันมีลักษณะเป็นการครั้งคราว เป็นการจรหรือเป็นไปตามกฎหมาย

ข้ อ 5 ห้ า มผู้ ใ ด ถ่ า ย เท ทิ้ ง หรื อ ท าให้ สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยในทางสาธารณะหรื อ ที่
สาธารณะอื่นใด เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้า คลอง คู สระน้า บ่อน้า เว้นแต่ในที่ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้งหรือจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ
ข้อ 6 ห้า มผู้ ใ ดน าสิ่ ง ปฏิ กู ล ไปในทางสาธารณะ หรื อ สาธารณะอื่ น ใด เว้น แต่ จ ะได้ ใ ส่
ภาชนะหรือเก็บมิดชิดไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกข้างนอก
ข้อ 7 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ 8 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรืเคหะสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่
อาคารหรือเคหะสถานในครอบครองของตน
ข้อ 9 ที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว และมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์ไ ด้ตามแบบซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าหนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ 10 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่อาคาร หรือ
เคหะสถานในความครอบครองของตนไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีส้วมอันถูกต้องตามสุขลักษณะ และมีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้าง
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
(1) สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 15 คน ให้มีห้องน้าห้องส้วมไม่น้อยกว่า
อย่างละ1 ที่
(2) สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 40 คน ให้มีห้องน้าไม่น้อยหว่า 1 ที่ และส้วม
ไม่น้อยกว่า 2 ที่
(3) สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 80 ให้มีห้องน้าไม่น้อยกว่า 1 ที่ และส้วมไม่
น้อยกว่า 3
(4) สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 80 คนขึ้นไป ให้มีห้องน้าและส้วมเพิ่มขึ้นอีก
อย่างละ 1 ที่ สาหรับลูกจ้างทุกๆ 50 คน
(5) สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทั้งหญิงและชาย ให้มีห้องน้าและส้วมสาหรับผู้หญิง
ไว้เฉพาะพอสมควรสาหรับส้วม ต้องจัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและให้มี
กระดาษชาระตามสมควร และให้มีอ่างล้างมือหน้าห้องส้วมอย่างน้อย 1 อ่าง
หรือ 1 อ่างต่อส้วม 4 ที่
ข้อ 12 เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขว่าได้เกิด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่อ
อันตรายอย่างใดเกิดขึ้นในอาคาร สถานที่ หรือพาหนะใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ประกาศ หรือออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีส้วมที่ถูกลักษณะตามข้อกาหนด ดังนี้
(1) ตัวเรือนส้วมต้องมั่นคง แข็งแรงและมิดชิด
(2) พื้นที่ในห้องส้วมต้องไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตร ต่อ 1 ที่นั่ง และต้องมีความ

กว้างไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร
(3) พื้นห้องส้วมทาด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทาความสะอาดง่าย มีความลาดเอียง
อย่างน้อย 1 ต่อ 20 และมีจุดระบายน้าทิ้งอยู่ในตาแหน่งต่าสุดของพื้นที่ห้อง
ส้วม
(4) ต้องมีพื้นที่ช่องระบายอากาศอย่างน้อย 10 % ของพื้นที่ห้องหรือมีพัดลม
ระบายอากาศ
(5) มีแสงสว่างภายในห้องส้วมอย่างน้อย 5 ฟุต-เทียน
(6) มีหัวส้วมชนิดสามารถป้องกันกลิ่น และแมลงพาหนะนาโรคได้ด้วยน้าสูงจาก
พื้นห้องส้วมอย่างน้อย 0.2 เมตร
(7) มีท่อระบายอุจจาระจากหัวส้วมลงสู่ระบบบาบัดน้าเสีย หรือบ่อเกรอะซึ่งน้า
ไม่สามารถซึมเข้า-ออกได้ และมีความจุอย่างน้อย 0.75 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อย
ลงสู่ถังซึมหรือร่องซึมใต้พื้นดินหรือถังกรองหรืออื่นๆในลักษณะเดียวกัน
(8) ฐานส้วมมีท่อระบายอากาศที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 1นิ้ว สูงเหนือ
หลังคาส้วม
(9) มีน้าสาหรับราดส้วมอย่างเพียงพอ ต้องรักษาความสะอาดส้วมและใช้ส้วม ไม่
ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ นอกส้วม
(10) จัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอกับจานวนคนงาน คือ ส้วม
1 ที่ ต่อคนงาน 25 คน
2. จัดให้มีถังขยะที่ไม่รั่วซึมและมีฝาปิดทุกครอบครัวและมีที่รองรับขยะรวมขนาดความจุ
200 ลิตร ต่อ 60 คน ต่อวัน และมีการปกปิดกันสัตว์พาหะนาโรคได้และต้องเก็บกวาดขยะโดยเฉพาะขยะ
เปียก ต้องเก็บในถังที่มีฝาปิด หรืออาจเก็บในถุงพลาสติก
3. จัดให้มีระบบระบายน้าทิ้ง ที่ใช้การได้ดีจากครัวเรือนลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือ
ปล่อยลงสู่บ่อซึม
ข้อ 13 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า สถานที่หรือบริเวณใดควรทาการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยไปท าการกาจั ดให้ต้ องสุข ลัก ษณะยิ่ง ขึ้น โดยเรีย กค่ าธรรมเนีย มเก็ บขน เมื่ อ ได้ มีห นัง สือ แจ้ งแก่ ผู้
ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ทราบล่วงหน้าไม่น้อ ยกว่า 15 วัน หรือ เมื่อ ได้ปิดประกาศ
กาหนดบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ณ ที่เปิดเผยในบริเวณที่กาหนดไม่น้อยกว่า 3 แห่ง เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันประกาศแล้ว ผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถานจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของ
พนักงานท้องถิ่นหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอยจากสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถานซึ่งตนครอบครองโดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไ ด้
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ 14 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถานซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอย ตามข้อ 13 และครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้กาหนดให้
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามข้อ 13 ต้อ งกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ 15 ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลาพูน ทาการขนคุ้ย เขี่ย หรือ
ขุดมูลฝอยในรับรอง หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ของเทศบาลหรือที่ตั้งอยู่ในที่หรืออยู่ในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ 16 ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลลาพูน ทาการถ่ายเท ขน หรือ
เคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในถังรับ เรือขน สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองลาพูน
ข้อ 17 ห้ามมิได้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ง ปฏิกูลหรืมูลฝอยในเขต
เทศบาลเมืองลาพูน โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดว่าบริการ เว้นแต่จะรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 18 ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในเขตเทศบาลเมืองลาพูน ตามข้อ 17 ให้ยื่นคาขอตามแบบและเงื่อนไขพร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาล
เมืองลาพูน และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 19 เมื่อเจ้าพนักงานท้อ งถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ
อนุญาตแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือ มี
หนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอใบอนุญาตทราบ กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
แต่ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นรวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ ไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนด ตามวรรค
หนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ 20 ผู้ได้รับอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ ภายในกาหนดสิบ
ห้าวัน นับแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับมอบอานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้บอกเลิกดาเนินกิจการนั้นก่อนกาหนดที่
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ถ้า ผู้ ด าเนิ นการกิ จ การรั บ ท าการเก็ บ ขน หรื อ ก าจั ด สิ่ง ปฏิ กู ล ค้ างช าระค่ าธรรมเนี ย ม
ติดต่อ กันเกินกว่าสองครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 21 ผู้ รับใบอนุ ญาตต้ อ งแสดงใบอนุ ญาตไว้โ ดยเปิดเผยและเห็ นได้ง่ าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 22 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ
ขน หรือ ก าจักสิ่ งปฏิ กูล จะต้อ งยื่นค าขอตามแบบและเงื่ อ นไขพร้อ มด้ว ยเอกสารที่เทศบาลเมือ งลาพู น
กาหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งใบอนุญาต การ
พิจารณาต่ออายุให้ปฏิบัติตามข้อ 19
ข้อ 23 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 24 หากปรากฏว่ าใบอนุญาตสูญหาย ถูก ทาลาย หรื อ ชารุ ดในสาระส าคัญ ผู้ไ ด้รั บ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 25 หากปรากกฎว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชุดรุดในสาระสาคัญ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อ ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันแต่วันได้
รับทราบถึงการสูญ ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีสูญหายหรือ
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ 26 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีและ
เงื่อนไขดังนี้
(1) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงคาว่า “ใบแทน” กากับไว้และให้มีวัน
เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาต ระบุสาเหตุการสู ญหาย ถูกทาลายหรือชารุด
ในสาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี เล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 27 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
เทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็น
หนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในอาคารหรือ สถานที่ใดๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นเหนือ พระ
อาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อ เท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้อ งจาก
เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(3) แนะนาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือตามเทศ
บัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อ าจก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพของประชาชน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดี หรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(5) เก็บ หรื อน าสิ น ค้า หรื อ สิ่ ง ของใดๆ ที่ส งสั ย ว่า จะไม่ ถู กสุ ขลั กษณะหรือ จะ
ก่อให้เกิดเหตุราคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใดๆ เป็นปริม าณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ
ตามความจาเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา
ข้อ 28 หากผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดปฏิกูลหรือมูลฝอยปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการดาเนิน
กิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้ดาเนินการนั้นแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้
ดาเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการดาเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเ หตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุ ดดาเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็น
การชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่ง
ไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคาสั่งให้หยุดดาเนินกิจการทันที
ข้อ 29 ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทาใดๆที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ สุขภาพของประชาชนเป็น
ส่ว นรวม ซึ่ งสมควรจะดาเนิ นการแก้ ไขโดยเร่ง ด่ว นให้เ จ้า พนั กงานสาธารณสุข มีอ านาจออกค าสั่ งให้
ผู้กระทาการไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดาเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับ
เหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ข้อ 30 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดปฏิกูลหรือมูลฝอย
ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ ไ ด้รับใบอนุญาตนั้นเจ้าพนักงานท้อ งถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 31 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจออกค าสั่งเพิ กถอนใบอนุญาต เมื่อ ปรากฏว่าผู้รั บ
ใบอนุญาต

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือเทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 32 การแจ้ งของเจ้าพนักงานท้อ งถิ่น ตามข้อ 20 ให้ทาเป็ นหนั งสือ แจ้ งให้ ผู้รั บ
ใบอนุญาต หรือผู้รับมอบอานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือ กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูล ฝอยหยุด ดาเนิ นการ ค าสั่ งพั กใช้ใ บอนุญ าตและคาสั่ง เพิ กถอนใบอนุ ญาตให้ท าเป็น หนั งสื อ แจ้ง ให้
ผู้ดาเนินการกิจการหรือผู้รับใบอนุญาตทราบแล้วแต่กรณี
ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่ง หนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้ต้องรับหนังสือ และ
ให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี
ข้อ 33 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 34 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่ง ตามข้อ 20 วรรคสอง ข้อ 28 หรือมีคาสั่งใน
เรื่อ งการไม่ออกใบอนุญาต ตามข้อ 19 หรือ ไม่อ นุญาตให้ต่อ อายุใบอนุญาต ตามข้อ 22 หรือ เพิกถอน
ใบอนุญาต ตามข้อ 31 หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคาสั่ง ตามข้อ 29 ถ้าผู้ที่ได้รับคาสั่งไม่พอใจ
คาสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม่ เ ป็ น เหตุ ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง เว้ น แต่ รั บ มนตรี ว่ า
กระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา การบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
คาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด
ข้อ 35 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 17 มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 36 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 18 , ข้อ 24 มีความผิดตามมาตรา 73 วรรคแรกแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 37 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานหรือขัดขวาง หรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้อ งถิ่น หรือเจ้า
พนั กงานสาธารณสุ ขหรือ พนัก งานเจ้ า หน้ าที่ ตามเทศบั ญ ญัติ ข้ อ 27 มี ค วามผิ ด ตามมาตรา 79 แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 38 ผู้ดาเนินกิจการผู้ใด ดาเนินการกิจการในระหว่างที่มีคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้หยุดดาเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติ ข้อ 20 วรรคสอง
หรื อ ข้ อ 28 โดยไม่ มีเ หตุ ห รือ ข้ อแก้ ตัว อัน สมควร มี ความผิ ดตามาตรา 80 แห่ง พระราชบัญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 39 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติข้อ 29 โดยไม่มี
เหตุ หรือ ข้อ แก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีความผิดตาม
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 21 หรือ ข้อ 25 มีความผิดตามมาตรา 83
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 41 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต มีความผิดตาม
มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 42 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการ เก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 ซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่เทศบัญญัตินี้
ใช้บังคับให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อ
ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ และผู้นั้นยังคงประสงค์จะดาเนินการต่อ ไปผู้นั้นจะต้อ งมาดาเนินการขอรับ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัตินี้ก่อนการดาเนินการ
ข้อ 43 ให้นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้
มีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2540
ประภัสร์ ภู่เจริญ
(นายประภัสร์ ภู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน
อนุมัติ
สิทธิพร เกียรติศิริโรจน์
(นายสิทธิพร เกียรติสิริโรจน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ลาดับ
รายการ
1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยตามมาตรา 20 (4)
1.1 ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตร หรือ
ลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป ลูกบาศก์เมตรละเศษไม่เกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดกับ 1 ลูกบาศก์เมตร
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน
500 ลิตร (ลิตรละ 1.50 บาท)
วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร
เดือนละ
วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร
เดือนละ
วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร
เดือนละ
วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร
เดือนละ
วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร
เดือนละ
วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร
เดือนละ
วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร
เดือนละ
วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
เดือนละ
ข. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500
ลิตรขึ้นไป (ลิตรละ 2 บาท)
วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุกๆลูกบาศก์เมตร หรือ
เศษลูกบาศก์เมตร
ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ
ง. ค่าเก็บอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์
เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป
ลูกบาศก์เมตรละ
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร

บาท

30
60
90
120
150
300
450
600
700

150
150
200
150

