ราง ๑
สรุปเนือ้ หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่องการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป พ.ศ....
๑. หลักการและเหตุผล
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เหตุผล
โดยทีก่ ารจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน การจัดการมูล
ฝอยทั่วไปทีเ่ หมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีกาแพร กระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิง่ แวดลอม อีกดวย ซึง่ การจัดการมูลฝอยทั่วไปมี
ขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเก็บ ขน กําจัด หรือ
หาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไป
สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกีย่ วกับ สุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑการ
อนุญาตใหบคุ คลใดเปนผูด ําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัด หรือหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดย
ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน
หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการ สวนทองถิ่นและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบคุ คลใดเปนผู
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัด หรือหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวย การคิดคาบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้
๒. บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมือ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก ไขเพิ่ม เติ ม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. บทยกเลิกเทศบัญญัติ
ใหยกเลิกเทศบัญญัตกิ ารกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปอน พ.ศ.๒๕๒๓ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐
๔. เนื้อหาโดยสังเขป
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ย งสัตว หรือที่อื่น แตไม
รวมถึงมูลฝอยติดเชือ้ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และสิ่งของที่ไม

ใชแ ล วหรือของเสี ยทั้งหมดที่ เกิด ขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย จากวัตถุดิบ ของเสียที่ เกิด ขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
- การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นทีข่ องราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนหนาที่และ
อํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด
- ราชการสวนทองถิ่นจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น รวมทัง้
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือเอกชนเปนผูด ําเนินการหรือทํารวมกับราชการสวนทองถิ่นก็ได
- การจัดการมูลฝอยทั่วไป ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยจัดใหมีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยที่มปี ระสิทธิภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สามารถนําไป ใชใหเกิด
ประโยชนดานอื่น ๆ ได
-ราชการสวนทองถิ่นตองรณรงคสรางความรับรู ความเขาใจ และจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่น
มีสวนรวมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนํากลับมาใชใหม มีความตระหนักรู และรับผิดชอบ
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหลงกําเนิด รวมตลอดทั้งเปดเผยขอมูลและรายงานผล การดําเนินงานให
ประชาชนทราบ
-กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูล ฝอยทั่วไป ไดแ ก
การเก็บ ขน และกํ าจั ด มู ล ฝอยทั่ ว ไป การกํ า จัด มูล ฝอยทั่ ว ไปการมอบหมายให เ ก็บ ขน หรื อกํ า จั ด มู ล ฝอย
การดําเนินการ ใช และหาประโยชนจากมูลฝอยทั่วไป
-ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัด หรือหาประโยชนจาก

การจัดการมูล

ฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น
๕. คาธรรมเนียม ปรับขึ้นใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
พ.ศ.๒๕๕๙
คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ทีม่ ีปริมาณมูลฝอยวันหนึง่ ไมเกิน ๒๐ ลิตร ปรับเพิม่ จากเดือน
ละ ๑๐ บาท เปนเดือนละ ๒๐ บาท ตอเดือน
๖. บทกําหนดโทษ
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษตามทีก่ ําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราช บัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณี

๗. ผลประโยชนทปี่ ระชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้
การจัดการมูลฝอยทั่วไปเปนไปอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ สามารถควบคุมและปองกันไมใหมีการ
แพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิง่ แวดลอมอีก
ดวย

ราง ๒
สรุปเนือ้ หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกลู พ.ศ....
๑. หลักการและเหตุผล
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล
เหตุผล
โดยทีก่ ารจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไมถกู ตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน การ
จัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมกี ารแพรกระจายของโรคและไม
กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซึ่งการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัด สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร
และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกลู หลักเกณฑการอนุญาต ใหบุคคลใดเปนผูดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรบั ประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลู ของราชการสวนทองถิ่นและอัตรา
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบคุ คลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทํา การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทํา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้
๒. บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. บทยกเลิกเทศบัญญัติ
ใหยกเลิกเทศบัญญัติการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปอน พ.ศ.๒๕๒๓ และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐
๔. เนื้อหาโดยสังเขป
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปอนอุจจาระ หรือปสสาวะ
“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตระบบการรองรับการขน และการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล

- ราชการสวนทองถิ่นมีหนาทีจ่ ัดการสิ่งปฏิกูลแตอาจมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่น
อื่น รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเอกชนเปนผูดาํ เนินการหรือทํารวมกับ ราชการสวนทองถิ่นก็ได
- ในกรณีทจี่ ะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนสิ่งปฏิกลู แทน หรือ จะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนสิ่ง
ปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นทีท่ ี่มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการโดยทํา
เปนธุรกิจ และเผยแพรใหประชาชนทราบ
- หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมขี ึ้นในทีห่ รือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจากถาย เท ทิ้ง หรือกําจัด
ณ สถานทีห่ รือตามวิธที ี่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให
-ในกรณีที่มกี ารจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินคา การชุมนุม การชุมนุมสาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใด
ในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งใชเวลาในการดําเนินการตั้งแตสามชัว่ โมงขึ้นไป ผูจ ัดหรือผูรับผิดชอบการ
ดําเนินการดังกลาว ตองจัดใหมีสว ม สวมสาธารณะ สวมเคลื่อนที่ หรือสวมชัว่ คราวที่ถกู สุขลักษณะตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล
-กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล ไดแกสุขลักษณะของสวม
สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล สุขลักษณะในการกําจัดสิง่ ปฏิกูล
-ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัด หรือหาประโยชนจากการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ๕.
คาธรรมเนียม ปรับขึ้นใหสอดคลองกับกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรอง
การแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙
(๑) คาเก็บและขนสิ่งปฏิกลู ครั้งหนึ่ง ๆ
คิดในอัตรา

ลูกบาศกเมตรละ ๕๐๐ บาท

(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ
ครึ่งลูกบาศกเมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)
(๒) คากําจัดสิ่งปฏิกลู ครั้งหนึ่ง ๆ
คิดในอัตรา

ลูกบาศกเมตรละ ๖๐๐ บาท

(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)
(๓) ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรบั ประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
ฉบับละ ๗,๕๐๐ บาท

๖. บทกําหนดโทษ
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษตามทีก่ ําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราช บัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม แลวแตกรณี
๗. ผลประโยชนทปี่ ระชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้
การจัดการสิ่งปฏิกลู เปนไปอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ สามารถควบคุมและปองกันไมใหมกี าร
แพรกระจายของโรคและไมกอ ใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอ ใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
อีกดวย

ราง ๓
สรุปเนือ้ หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ....
๑. หลักการและเหตุผล
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีกาแพร กระจายของโรคและไม
กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซึ่งการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัด สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
มาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ การอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ
รับ ทํ า การเก็ บ ขน หรือกํ าจัด มูล ฝอยติ ด เชื้อโดยทํา เปน ธุ รกิจหรื อ โดยไดรับ ประโยชนต อบแทนด วยการคิ ด
คาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัด มูล ฝอยติด เชื้อของราชการสวนทองถิ่นและ
อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด มูลฝอยติดเชื้อ
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย การคิดคาบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้
๒. บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก ไขเพิ่มเติ ม ประกอบ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. บทยกเลิกเทศบัญญัติ
เปนกฎเกณฑที่สรางขึ้นใหม
๔. เนื้อหาโดยสังเขป
“มูลฝอยติดเชือ้ ” หมายความวา มูลฝอยที่มเี ชือ้ โรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน ซึ่งถา
มีการสัมผัสหรือใกลชดิ กับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได
- การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น
- ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือ ราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใต
ขอตกลงรวมกันก็ได

- ราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน หรือกําจัดมูลฝอยติด เชื้อแทนภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
-ใหเจาพนักงานทองถิน่ ประกาศกําหนดเขตพื้นที่ทรี่ าชการสวนทองถิน่ มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการ
ขนมูลฝอยติดเชื้อแทน
-กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัด การมูลฝอยติดเชื้อ ไดแ ก
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ การขนมูลฝอยติดเชื้อ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
-หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
๕. คาธรรมเนียม ปรับขึ้นใหสอดคลองกับกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙
(๑๑. คาขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) คาขนมูลฝอยติดเชื้อ เปนรายเดือน
๑) กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม

เดือนละ ๕๐๐ บาท

๒) กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราตอหนวย

หนวยละ ๕๐๐ บาท

(เศษไมเกิน ๖.๕ ลิตร หรือไมเกิน ๑ กิโลกรัม
ใหคดิ เปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคดิ เปนหนึ่งหนวย)
(ข) คาขนมูลฝอยติดเชื้อ เปนครั้งคราว
คาขนมูลฝอยติดเชื้อใหเก็บคาธรรมเนียมเปน ๒ รายการ
๑) คาบริการ
(โดยใหกําหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
๒) คาขน
ก) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้ําหนักไมเกิน ๑๕ กิโลกรัม
ข) กรณีที่มปี ริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร

ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท

ครั้งละ ๑๓๐ บาท

หรือน้ําหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม
ใหคดิ เปนหนวย ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร
หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม
ในอัตราตอหนวย
ครั้งละ ๑๓๐ บาท
(เศษไมเกิน ๕๐ ลิตร หรือไมเกิน ๗.๕ กิโลกรัมใหคดิ เปนครึง่ หนวย เศษเกิน ๕๐ ลิตร
หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ใหคดิ เปนหนึง่ หนวย)
๒. คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน
๑) กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม

เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราตอหนวย
(เศษไมเกิน ๖.๕ ลิตร หรือไมเกิน ๑ กิโลกรัม

หนวยละ ๑,๕๐๐ บาท

ใหคดิ เปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคดิ เปนหนึง่ หนวย)
(ข) คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เปนครั้งคราว
กรณีที่มีปริมาณไมเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือน้ําหนักไมเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคดิ เปนหนวย
ทุก ๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม
ในอัตราตอหนวย

หนวยละ ๒๕ บาท

(เศษไมเกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไมเกินครึ่งกิโลกรัม
ใหคดิ เปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร
หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ใหคดิ เปนหนึ่งหนวย)
๓. ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการขนมูลฝอยติดเชือ้
(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๖. บทกําหนดโทษ
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป นระเบี ย บเรีย บร อยของบ า นเมื อง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก ไขเพิ่ม เติ ม และพระราชบั ญญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณี
๗. ผลประโยชนทปี่ ระชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อเปนไปอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ สามารถควบคุมและปองกันไมใหมีการ
แพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิง่ แวดลอมอีก
ดวย

ราง ๔
สรุปเนือ้ หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่องการควบคุมการเลีย้ งหรือการปลอยสัตว พ.ศ....
๑. หลักการและเหตุผล
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลีย้ งหรือการปลอยสัตว
เหตุผล
การควบคุ มการเลี้ ย งสั ต ว แ ละปลอ ยสั ต ว บ างชนิด หรือบางประเภทภายในพื้น ที่ ใ นเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีใหเหมาะสมกับสภาพการใชประโยชนของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถปองกันปญหาเดือดรอนรําคาญจาก
สัตว เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิน่ และสามารถ
ปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว สมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว จึงตราเทศบัญญัตินี้
๒. บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๖ (๒๑) แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ประกอบมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. บทยกเลิกเทศบัญญัติ
ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมสัตวเปนเหตุรําคาญและอาจเปนอันตรายแก
ประชาชน พ.ศ. 2534
๔. เนื้อหาโดยสังเขป
“สัตว” หมายความวา สัตวทุกชนิดที่คนสามารถนํามาเลีย้ งได และใหหมายความรวมถึงสัตว ที่
อาศัยอยูต ามธรรมชาติ
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสตั วไวในครอบครองและดูแล เอาใจใส บํารุงรักษา
ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ
“การปลอยสัตว”หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยสัตวใหอยูนอกสถานที่
เลีย้ งสัตว โดยปราศจากการควบคุม

“เจาของสัตว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธิ์ และใหห มายความรวมถึงผูครอบครองสัต ว
หรือผูซึ่ง ได รับมอบหมายใหดูแ ล ไมวาจะได รับ มอบหมายจากเจา ของกรรมสิ ทธิ์ หรื อผู ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
เจาของกรรมสิทธิ์ใหดูแลดวย
- เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน
ทองถิ่น หรือเพือ่ ปองกันอันตรายจากเชือ้ โรคทีเ่ กิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจของเทศบาลนครอุบลราชธานีเปน
เขตควบคุมการเลีย้ งหรือปลอยสัตว
- กําหนดใหสุนขั และแมวเปนสัตวทตี่ องจดทะเบียนสัตว และใหเจาของสัตวมหี นาที่นําสุนขั และ
แมวไปจดทะเบียนสัตว
- ในการเลีย้ งสุนัขหรือแมว เจาของสัตวตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑตามเทศบัญญัตินี้
- ผูใดนําสุนขั หรือแมวออกนอกสถานทีเ่ ลีย้ ง หรือนําไปในที่หรือทางสาธารณะ ตองปฏิบตั ิ
หลักเกณฑตามเทศบัญญัตินี้
- ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตหามเลีย้ งหรือปลอยสัตว
อันเปนการฝาฝนเทศบัญญัตินี้ โดยไมปรากฏเจาของหรือโดยปราศจากการควบคุม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
กักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย ๓๐ วัน
- หากเจาของสัตวฝาฝนเทศบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจสั่งใหเจาของสัตวแกไขหรือ
ปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลีย้ งสัตว หรือปลอยสัตวนั้น จะกอใหเกิดหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดเลีย้ งสัตว
ทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได
๕. คาธรรมเนียม ไมมี
๖. บทกําหนดโทษ
ผูใดฝ าฝ นคํา สั่ง ของเจ า พนักงานหรือไมป ฏิบั ติต ามเทศบัญ ญั ตินี้ตอ งระวางโทษตามที่ กําหนดไว ไนบท
กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๗. ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้
การควบคุ มการเลี้ ย งสั ต ว แ ละปลอ ยสั ต ว บ างชนิด หรือบางประเภทภายในพื้น ที่ ใ นเขตเทศบาลนคร
อุบ ลราชธานีเ ป นไปอย างเหมาะสมกั บ สภาพการใช ป ระโยชนข องพื้นที่ในชุ มชน และสามารถป องกันป ญ หา
เดือดรอนรําคาญจากสัตว เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่นและสามารถปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว

ราง ๕
สรุปเนือ้ หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
วาดวยกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ....
๑. หลักการและเหตุผล
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เหตุผล
โดยที่การดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุข ภาพที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย สมควรกําหนดประเภทของกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานทีท่ ี่ใชดาํ เนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ
หลักเกณฑการอนุญาตใหดาํ เนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตใหดาํ เนินกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้
๒. บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 และ มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. บทยกเลิกเทศบัญญัติ
ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุข ภาพ พ.ศ.
2540 บรรดา เทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแ ลวในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
๔. เนื้อหาโดยสังเขป
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“ผูปฏิบัติงานงาน” หมายความวา ผูป ฏิบตั ิงานในสถานประกอบกิจการ

- กําหนดกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎกระทรวงใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุม
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เชนกิจการที่เกีย่ วกับสัตวเลีย้ ง กิจการที่เกีย่ วกับสัตวและผลิตภัณฑ . กิจการ
ที่เกีย่ วกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดืม่ กิจการที่เกีย่ วกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล การประกอบกิจการอาบ
อบ นวด การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค การผลิตน้ําแข็งแหง การสะสมวัตถุ
หรือสิ่งของทีช่ ํารุด ใชแลวหรือเหลือใช เปนตน
- ผูด ําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตอ งควบคุมภายในทองถิ่นตองดําเนินการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิม่ เติม
- กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผดู ําเนินกิจการปฏิบตั ิเกีย่ วกับการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานทีท่ ี่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ ไดแกสถานทีต่ ั้ง ลักษณะ
อาคาร และการสุขาภิบาล ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปองกันเหตุรําคาญ
- เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันทีเ่ ทศบัญญัตินี้มผี ลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการที่
ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
- ผูใดประสงคจะเปนผูด ําเนินกิจการที่ตอ งมีการควบคุมภายในทองถิ่น ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ ําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
๕. คาธรรมเนียม ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้
๖. บทกําหนดโทษ
ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
๗. ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้
การดํ าเนิ นกิจการที่ เ ป น อั นตรายต อสุ ข ภาพถู กต อ งด ว ยสุ ข ลัก ษณะ ไมเ ป นอั น ตรายต อสุ ข ภาพของ
ประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย

ราง ๖
สรุปเนือ้ หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง ตลาด พ.ศ....
๑. หลักการและเหตุผล
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยตลาด
เหตุผล
โดยที่เ ทศบัญญัติเ ทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ..... ซึ่ง กํา หนดหลั กเกณฑ วิธี การ และ
มาตรการในการควบคุมกากับดูแลการดาเนินกิจการตลาด ไดประกาศใชในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี มาเปน
ระยะเวลานาน ไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตลาดและการขายของในตลาด
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ ให
กระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้
๒. บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม และ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แหงพระราชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
๓. บทยกเลิกเทศบัญญัติ
ใหยกเลิก
(1) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดเอกชน พุทธศักราช 2495
(2) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดสาธารณะ พุทธศักราช 2506
(3) เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดสาธารณะ แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
เทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

๔. เนื้อหาโดยสังเขป
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผคู าใชเปนที่ชมุ นุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทสัตว
เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการ
จําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ
จําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
- หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
- ตลาด แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดทีม่ ีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามทีก่ ําหนดไว
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามทีก่ ําหนดไว
- ทีต่ ั้งของตลาดตองตัง้ อยูห างไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย โรง
เลีย้ งสัตว แหลงโสโครก ทีก่ ําจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่ง
เจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
- กําหนดหลักเกณฑวิธีการควบคุม ลักษณะ สุขภาพนามัย สุขาภิบาลที่เกีย่ วของกับตลาด
ไดแก ลักษณะตลาด การดําเนินกิจการตลาด ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด การควบคุมกิจการตลาดของ
เอกชน และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการของรัฐ
- ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาด จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ ําหนดไว
๕. คาธรรมเนียม ผูไ ดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้
๖. บทกําหนดโทษ
ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
๗. ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้
การดํา เนินกิ จการตลาดถู กตองดวยสุข ลักษณะ ไมเปนอันตรายตอสุข ภาพประชาชน และไมกอใหเกิ ด
มลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย

ราง ๗
สรุปเนือ้ หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การควบคุมการจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ พ.ศ....
๑. หลักการและเหตุผล
หลักการ
ใหมีเทศบาลบัญญัติวาดวยการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เหตุผล
โดยที่การดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิง่ แวดลอมอีกดวย สมควรกําหนดสุขลักษณะในการดําเนินกิจการ
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑการอนุญาตใหดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหดาํ เนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จึงตราเทศบัญญัติ
นี้
๒. บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496
และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม
๓. บทยกเลิกเทศบัญญัติ
ใหยกเลิก
๑. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผูเรขาย พ.ศ. ๒๔๙๔
๒. เทศบัญญัตขิ องเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผูเรขาย แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
๓. เทศบัญญัตขิ องเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผูเรขาย แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๑
๔. เทศบัญญัตขิ องเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผูเรขาย แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
๕. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ. ๒๔๙๙
๖. เทศบัญญัติข องเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมแผงลอย แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.
๒๕๓๐

๔. เนื้อหาโดยสังเขป
“สินคา” หมายความวา อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใชอาหาร
“ผูจําหนายสินคา” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
- ผูดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดแก สุขลักษณะในการดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
- เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป
- หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
- ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
๕. คาธรรมเนียม ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้
๖. บทกําหนดโทษ
ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
๗. ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้
การดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะถูกตองดวยสุขลักษณะ ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย

ราง ๘
สรุปเนือ้ หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ....
๑. หลักการและเหตุผล
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เหตุผล
โดยที่การดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปน
อันตรายตอสุข ภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย สมควรกําหนดสุข ลักษณะในการ
ดําเนิน กิจการสถานที่ จําหน ายอาหารและสถานที่ส ะสมอาหาร หลักเกณฑการอนุญ าตให ดําเนินกิจการสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการ
แจงใหดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้
๒. บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. บทยกเลิกเทศบัญญัติ
ใหยกเลิก
๑. เทศบัญญัติข องเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมการคาอาหารหรือน้ําแข็งในสถานที่เ อกชน
พุทธศักราช ๒๕๒๓
๒. เทศบัญญัติข องเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมการคาอาหารหรือน้ําแข็งในสถานที่เ อกชน
แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐
๔. เนื้อหาโดยสังเขป
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ไมวาจะเปน
การจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว
สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบ
หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
- ผูดําเนินกิจการสถานทีจ่ ําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิ ธีก าร และเงื่ อ นไขที่ กํา หนดตามเทศบั ญ ญั ติ รวมทั้ ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดแกสุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหาร สุขลักษะ
ของสถานที่จําหนายอาหาร สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธี การทํา ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการ
จําหนายอาหาร สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชอื่น ๆ สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการ
และผูสัมผัสอาหาร สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร
- ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่ส ะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสอง
รอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
- ผูใดประสงคจะขอจัดตัง้ สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
เกินสองรอยตารางเมตรจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
- ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสอง
รอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิน่ เพือ่ ขอรับหนังสือรับรองการแจง
กอนการจัดตั้ง
- ผูใดประสงคจะขอจัดตัง้ สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
๕. คาธรรมเนียม ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้
๖. บทกําหนดโทษ
ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
๗. ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้
การดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารถูกตองดวยสุขลักษณะ ไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย

ราง ๙
สรุปเนือ้ หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ....
๑. หลักการและเหตุผล
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร
เหตุผล
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยการเรงรัดการควบคุมมลพิษจากน้ําเสีย โดย
ใหความสําคัญกับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชน อันเปนการแกปญหาที่ตนทาง เพื่อเปนการ
ลดปริมาณน้ําเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขึ้นตอนการกระจาย
อํานาจ ใหแกองคกรปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่เปนหนวยงาน
หลักในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติ
นี้
๒. บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา มาตรา 60 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552, มาตรา 9 มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ประกอบมาตรา ๒๐ (3) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. บทยกเลิกเทศบัญญัติ
เปนหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นมาใหม
๔. เนื้อหาโดยสังเขป
“น้ําเสีย” หมายความวา ของเสีย ที่อยูในสภาพของเหลว รวมทั้ งมวลสารที่ ปะปนหรือปนเปอ นอยูใน
ของเหลวนั้น ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน รานคา รานอาหาร สํานักงานหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นซึ่งบุคคล
อาจเขาอาศัยหรือใชสอยได
“บอดักไขมัน” หมายความวา สิ่งที่ใชแยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ําซึ่งผานการใชแลว
- ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารติดตั้งบอดักไขมันตามมาตรฐานที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด

- ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการปลูกสรางใหม ดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันสําหรับอาคารนั้น
ใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอ าศัยหรือใชสอย และหากอาคารใดอยูระหวางการปลูกสรางใหมในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช
บังคับ ก็ใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เชนเดียวกัน
- ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เขาตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหวางพระอาทิตยขึ้นและตกและใหมีอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น
(๒) สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ํา ดําเนินการ
ติดตั้งบอดักไขมันใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับแตวันที่มีคําสั่ง
๕. คาธรรมเนียม ไมมี
๖. บทกําหนดโทษ
ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
๗. ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้
เปนการวางหลักเกณฑจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชน อันเปนการแกปญหาที่ตน ทาง เพื่อ
เปนการลดปริมาณน้ําเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีขึ้น

