บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติตําบลศรีสุนทร
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ.๒๕๕๕
………………………………………………………….
หลักการ
เพื่อออกเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ใชบังคับในเขตเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร
เหตุผล
โดยที่เทศบาลตําบลศรีสุนทร ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค*การบริหารส,วนตําบล
ศรีสุนทร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ และประกาศดังกล,าวกําหนดให
บรรดาขอบัญญัติองค*การบริหารส,วนตําบลมีผลบังคับใชชั่วคราว ดังนั้น เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร มีผลตามสภาวะในป6จจุบัน และใหเป7นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวง จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้น

เทศบัญญัติตําบลศรีสุนทร
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๕
..............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห,งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห, งพระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข ๒๕๓๕ เทศบาลตํ า บล
ศรีสุนทร โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรและผูว,าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงตราเทศบัญญัตินี้
ขึ้นไวดังต,อไปนี้
ขอ ๑ เทศบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว, า “เทศบั ญ ญั ติ ตํ า บลศรี สุ น ทร เรื่ อง การจั ด การสิ่ งปฏิ กูล และ
มูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต เมื่อไดประกาศไวโดยเปIดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร แลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองค*การบริหารส,วนตําบลศรีสุนทร เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
ขอ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดของเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร ที่บัญญัติไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความว,า นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความว,า เจาพนักงานซึ่งไดรับการแต,งตั้งจากรัฐมนตรีว,าการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความว,า ผูซึ่งไดรับแต,งตั้งหรือไดรับมอบหมายจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ตามเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว,า อุจจาระหรือป6สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป7นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว,า เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส,อาหาร เถา มูลสัตว* ซากสัตว* หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว* หรือที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป7นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เทศบาล” หมายความว,า เทศบาลตําบลศรีสุนทร
“อาคาร” หมายความว,า ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่
สรางขึ้นอย,างอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยู,หรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว,า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช,เป7นของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชน*หรือใชสัญจรได

-๒ขอ ๖ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร ใหเป7น
อํานาจของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เทศบาลตําบลศรีสุนทร อาจร,วมกับหน,วยงานของรัฐหรือ
ราชการส,วนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงร,วมกันก็ได
ในกรณีมีเหตุอันสมควรเทศบาลตําบลศรีสุนทร อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลศรีสุนทรหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเป7นผูดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป7นธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน*ตอบแทนดวยการ
คิดค,าบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้และขอ ๙ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว,าดวย
โรงงาน แต,ใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัด
ของเสียอันตรายดังกล,าวและแจงการดําเนินกิจการเป7นหนังสือต,อเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๗ ห ามมิ ใ ห ผู ใดดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อมู ล ฝอย
โดยทําเป7นธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน*ตอบแทนดวยการคิดค,าบริการ เวนแต,จะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น
ขอ ๘ ผู ใดประสงค* จ ะเป7 น ผู ดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ
มูลฝอย โดยทําเป7น ธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชน*ต อบแทนดวยการคิดค,า บริการในเขตเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ*และวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
กําหนด
ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลตําบลศรีสุนทร มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่ที่
การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินการ โดยทําเป7นธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน*ตอบแทนดวยการคิดค,าบริการใน
เขตอํานาจของเทศบาลตําบลศรีสุนทรและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเป7น
ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู,ในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีสุนทร จะตองชําระค,าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว
ทายเทศบัญญัตินี้ทุกหลังคาเรือน ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราค,าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร จะตองดําเนินการใหถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๑๑ ผูครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ซึ่งอยู,นอกบริเวณเก็บ ขน มูลฝอย
ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ตองกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจาพนักงานทองถิ่นหรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม,ขัดต,อสุขลักษณะ
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชน*ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตาม
เทศบัญญัติดังต,อไปนี้

-๓(๑) หามมิใหผูใดทําการถ,าย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซึ
นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทาง
สาธารณะ นอกจากที่ที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรจัดไวให
(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ที่ ถูกสุ ขลั กษณะอย, า งเพี ย งพอ และเหมาะสมตามที่ เ จ าพนั กงานทองถิ่ น โดยคํ า แนะนํ า ของเจ าพนั กงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๑๓ ผู ใดฝO า ฝP น หรื อ ไม, ป ฏิ บั ติ ต ามเทศบั ญ ญั ติ นี้ มี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๔ อั ต ราค, าธรรมเนี ยมให เป7 น ไปตามบั ญ ชีอัต ราค, า ธรรมเนี ย มทายเทศบัญ ญั ติ ตํ า บล
ศรีสุนทรนี้
ขอ ๑๕ ใหนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร เป7นผูรักษาการใหเป7นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให
มีอํอาํ นาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเป7นไปตามเทศบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ตั้งแต,บัดนี้เป7นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
เห็นชอบ

(นายตรี อัครเดชา)
ผูว,าราชการจังหวัดภูเก็ต

บัญชีอัตราค+าธรรมเนียม
ตามเทศบัญญัติตําบลศรีสุนทร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับที่

๑.

๒.

๓.

รายการ
ค+าเก็บขยะและขนขยะมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค,าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน
๑.ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม,เกิน ๒๐ ลิตร
๒. ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร ค,าเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษ
ของ ๒๐ ลิตร
๓.ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต,ไม,เกิน ๑ ลูกบาศก*เมตร
๔.ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก*เมตร
หรือเศษของลูกบาศก*เมตร
(ข) ค,าเก็บขยะและขนขยะมูลฝอยเป7นครั้งคราว
๑.ครั้งหนึ่งๆ ไม,เกิน ๑ ลูกบาศก*เมตร
๒.ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศก*เมตร ค,าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก*เมตร
หรือเศษของลูกบาศก*เมตร
ค+าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
๑.ค,าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศก*เมตรหรือ
ลูกบาศก*เมตรแรกและลูกบาศก*เมตรต,อๆ ไป
๒.เศษไม,เกินครึ่งลูกบาศก*เมตร
๓.เศษเกินครึ่งลูกบาศก*เมตร ใหคิดเท,ากับ ๑ ลูกบาศก*เมตร
อัตราค+าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเป7นธุรกิจหรือไดรับประโยชน*ตอบแทนดวยการ
คิดค,าบริการ
๑.รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
๒.รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป

บาท
เดือนละ ๓๐.เดือนละ ๔๐.เดือนละ ๒,๐๐๐.เดือนละ ๒,๐๐๐.ครั้งละ ๑๕๐.ลูกบาศก*เมตรละ ๑๕๐.ลูกบาศก*เมตรละ ๒๕๐.๑๕๐.-

ฉบับละ ๕,๐๐๐.ฉบับละ ๕,๐๐๐.-

เลขที่รับ...................../...................

เลขที่.....................

แบบคํารองขอใหเทศบาลตําบลศรีสุนทรวางถังขยะ
เขียนที่..............................................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ..................
ขาพเจา.........................................................................อายุ............ปT สัญชาติ.....................
อยู,บานเลขที่.......................หมู,ที่.................ตรอก/ซอย................................................ถนน..............................
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด..........................
โทรศัพท*......................................................
มีความประสงค*ขอใหเทศบาลตําบลศรีสุนทรไปวางถังขยะเพื่อเก็บขยะและขนขยะหรือมูล
ฝอยจํานวน.................................ถัง โดยยินยอมเสียค,าธรรมเนียม ในการเก็บและขนขยะหรือมูลฝอยใน
อัตรา เดือนละ...........................บาท รวมเป7นเงิน....................................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ) ...........................................................ผูขอ
(...........................................................)

